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Rijden in politieauto is een vak apart
Hoe vaak worden wij niet
door de media geïnformeerd
over achtervolgingen door de
politie. Wanneer het misgaat
zien we de beelden in de media. De afweging achter een
boef aan te gaan is er een van
seconden. Evenals die wanneer je stopt met een achtervolging om zo de veiligheid
van de boef en het verkeer
niet in gevaar te brengen.
Het zijn beslissingen die cruciaal zijn
voor een ander, maar ook voor jezelf.
Voordat je een politievoertuig mag
besturen, heb je leren omgaan met
de voertuigen en in de jaren zeventig
werd dat grondig gedaan. Na allerlei
behendigheidstesten kreeg je een
aantekening op je ‘dienstrijbewijs’
en mocht je in de politiepraktijk je
kunsten laten zien.
Op de eerste etage van het politiebureau Eendrachtsplein was een speciale
afdeling, ook wel bureau rijopleiding
genoemd. Een ﬂink aantal politieagenten werkte hier om je het besturen van
een politievoertuig bij te brengen. Als
eerste was het de Daf aan de beurt,
gevolgd door de VW Kever. Daarna de
VW-combi, gevolgd door het neusje
van de zalm: de Chevrolet C-10. De
laatste was de grootste en werd in die
jaren als surveillanceauto ingezet voor
de 112-meldingen.
Slipschool
Je slipvaardigheid werd bijgebracht
op de slipbaan die in een uithoek
van vliegveld Zestienhoven was
aangelegd. Met de Chevrolet C10
ging je ook 14 dagen oefenen in en
buiten Rotterdam. Deze voortgezette
rijopleiding bracht je op dijken en in
onbekende gebieden met het doel te
ontdekken wat je met deze C10 kunt
doen, maar vooral wat je zeker níet
moet doen. Oefenen in het rijden met
zwaailicht en sirene in dichtbevolkte
wijken van Rotterdam. Het afsnijden
van bochten op dijken van Rotterdam
naar Nijmegen. Het motto was: laat
veiligheid nooit ten koste gaan van enkele seconden eerder je doel bereiken
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C-10 Chevrolet waarmee Han Karels zijn eerste surveillance uitvoerde.

met mogelijke brokken.
Rotterdam was in de jaren zeventig
verdeeld in de afdelingen 1 t/m 5 op
de rechter Maasoever en afdelingen
6 en 7 op de linker Maasoever. Het
Haagseveer, waar ik dienst deed, was
de 1e afdeling. De roepnaam van
de surveillanceauto voor de politiemeldkamer was RT 101 en de tweede
surveillancewagen was de RT 102. De
meldkamer zorgde dat beide wagens
ongeveer evenveel meldingen kregen.
Waren beide auto’s bezig, dan werd
een politievoertuig van een andere
afdeling ingeschakeld.
Vals geld
De eerste surveillancediensten blijven
je het beste bij en Rotterdam was de
enige stad in Nederland die met de C
10 surveilleerde. Als jonge diender
ging je vaak op stap met een oudere
vakgenoot, die je de kneepjes van het
vak probeerde bij te brengen. Zo reden
Jaap en ik op een maandagmiddag met
spoed naar het Grenswisselkantoor in
het Centraal Station. Een Israëlische
machinist met de roepnaam Lulu wisselde daar biljetten van tienduizend

lire. De biljetten bleken vals. Een
medewerkster informeerde de politie
buiten het zicht van de aanbieder, die
schrok van onze komst. Bij fouillering
vonden we tussen zijn broekriem twee
pakjes met valse Amerikaanse dollarbiljetten ter waarde van dertig duizend
gulden. Hij had deze pakjes van een
Arabier in Marseille gekregen, zei hij.
Hij kon vierhonderd dollar krijgen, als
hij ze zou aﬂeveren in café-restaurant
Wienerwald in het centrum van Rotterdam. Lulu zou bij binnenkomst van
het restaurant een Franse krant bij zich
dragen en dan worden aangesproken
worden door de man die het geld in
ontvangst zou nemen. Een onderzoek
naar deze man liep op niets uit. Nadat
Lulu was ingesloten, kreeg hij van mij
een kop kofﬁe in het passantenverblijf.
Na het opdrinken van de kofﬁe gooide
hij het kopje kapot en kerfde zich met
de scherven in zijn armen.
Spoedassistentie
Bij een spoedassistentie kreeg je van
de politiemeldkamer toestemming met
zwaailicht en sirene te rijden. Maar
veiligheid voor alles bleef voorop

staan. Eens kreeg ik een melding
‘assistentie collega’ en dan kun je
qua snelheid zomaar doorschakelen
van een C 10 naar een F 16. Bij een
melding van ‘assistentie collega’ ga
je gassen om hem zo snel mogelijk te
helpen. Ook toen moest je al van de
politie afblijven. Met ﬂinke snelheid
reed ik over de Blaak, richting Coolsingel. Bij de kruising Blaak-Keizerstraat stond het verkeerslicht voor mij
op rood en een auto van rechts zag mij
te laat. Ik dacht; die stopt wel, maar
dat deed hij dus niet, omdat hij groen
licht had. Een ﬂinke aanrijding volgde
en ondanks mijn zwaailicht en sirene
was ik de schuldige. Een politieambtenaar met een hogere rang komt dan
ter plaatse om de aanrijding af te handelen. Een adjudant maakte procesverbaal tegen mij op. Inmiddels waren
andere politievoertuigen wel zonder
averij op de Coolsingel aangekomen
om assistentie te verlenen.
Bruidspaar in cel
Een collega ging trouwen en er werd
in de ploeg ‘krijgsberaad’ gehouden
over onze inbreng. In overleg met

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

de ceremoniemeester besloten we
het bruidspaar aan het einde van de
feestavond met een politievoertuig op
te halen.
In de kleine uurtjes werd het bruidspaar in de zaal geboeid en onder
gezang van de feestvierders meegenomen. Onderweg controleerde de
bruidegom nog een automobilist. Die
werkte mee aan een alcoholblaastest.
Een door mij ingeseinde persfotograaf
maakte daar een prachtige foto van,
die volgens hem in de zaterdagkrant
zou komen. Helaas heeft door schokkend wereldnieuws de foto nooit de
krant gehaald.
Aan het politiebureau was een cel
omgetoverd tot bruidssuite. En tussen
alle feestvreugde door werd natuurlijk
ook nog het hoognodige politiewerk
gedaan.
Arrestanten in de passantenverblijven
konden hun ogen niet geloven toen
zij het bruidspaar met familie aan het
bureau zagen.
Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl
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WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger
nodig die met een enkel woord begrijpt wat
de wensen zijn. Die kan bogen op een
jarenlange ervaring.

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

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

Vanaf € 350,=

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

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

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

Gemino 30
Rollator
Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?
De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

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

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

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
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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.
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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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Elly den Burger winnares kerstpuzzel
Elly den Burger uit Rotterdam is de winnares geworden van de
hoofdprijs van de kerstpuzzel in De Oud-Rotterdammer. Vorige
week dinsdagochtend mocht zij in de winkel van Arnold Aijkens
aan de Zwartjanstraat 80 in Rotterdam de superhoofdprijs, de
vrijstaande stoomoven, in ontvangst nemen.
De jaarlijkse kerstpuzzel in De OudRotterdammer was deze keer een spel
met een verhaal. Bij de eerste publicatie ging het immers helemaal mis,
doordat een verkeerd invulschema
werd geplaatst. Daarom volgde twee
weken later een herkansing en gelukkig lieten onze lezers ons niet in de
steek en stuurden weer massaal oplossingen. Dat had natuurlijk ook alles te
maken met de leuke prijzen die met de
puzzel te verdienen waren.
Perplex
Elly den Burger was aan de telefoon
even perplex toen ze hoorde dat ze
de hoofdprijs had gewonnen met de
oplossing ‘Nu op naar kerstdis en oliebollen’. Ze werd geloot uit een groot
aantal goede inzendingen. “Wat leuk!
Wij winnen normaal nooit iets groots”,
was haar eerste reactie, toen zij het
goede nieuws hoorde. “De eerste keer
had ik ook geprobeerd de puzzel op te
lossen, maar dat lukte niet. Die heb ik
toen maar weggegooid. Best jammer,
want toen twee weken later de uitleg
kwam, moesten we met de verbeterde
puzzel weer helemaal opnieuw aan de

slag. Maar alle moeite is gelukkig niet
voor niets geweest”, zegt ze vrolijk.
“Wij maken altijd alle puzzels in De
Oud-Rotterdammer. Nu we niet meer
werken hebben we daar alle tijd voor.”
Meteen gebruiken
In de winkel van Arnold Aijkens
mocht Elly den Burger haar prijs, de
Miele stoomoven, in ontvangst nemen
uit handen van Andy van Dam. “We
gaan ‘m vanavond meteen gebruiken”,
kondigde ze enthousiast aan, nadat
ze een korte uitleg over de werking
van het apparaat had gekregen. “Mijn
dochter vroeg al of je er ook Griekse
gerechten in kunt maken.”
De vestiging van Arnold Aijkens aan
de Zwartjanstraat in Rotterdam gaat
eind 2019 overigens sluiten. “Wij gaan
verder in Hoogvliet”, lichtte Andy van
Dam toe.
Zondagochtendconcert
Natuurlijk waren er nog meer prijzen
te winnen met de kerstpuzzel. De
prijzen twee tot en met tien zijn
toegangskaarten voor het bijzondere
zondagochtendconcert van bandeonist

Andy van Dam van Arnold Aijkens (rechts) feliciteert mevrouw Elly den Burger met haar gewonnen stoomoven.

Carel Kraayenhof (bekend van ‘de
traan van Maxima’) en Juan Pablo Dobal, op 27 januari in De Doelen. Iedere
prijswinnaar ontvangt twee toegangskaarten. Ze gaan naar: C.A. van Dijk,
Machiel de Keijzer, C.J. Lesuis, Tuula
de Leeuw, mevr. J. Hofsteede-Haanskorf, I. Fokkens, Corry Verduijn, J.M.
Brand-Kohler en F.P. van Vegchelen.
Vergeten Verhalen
Voor de elfde tot en met vijftiende
prijs hebben we exemplaren van het

CCtje Kritiek

c foto burosolo.nl

Kritiek hebben we natuurlijk allemaal. Het lucht soms ook wel op
om kritiek te hebben. Je kunt er een hoop onvrede in kwijt. Er zit
soms ook wel eens een addertje onder het gras. Vijftig jaar geleden, haalt u maar even adem, zei Conny Stuart tegen mij, Conny
was een fantastisch mens en een enorme vakvrouw, die in het
programma ‘Met blijdschap geven wij kennis’ dat ik speelde met
Frans Halsema, en dat een succesvol eerste seizoen achter de
rug had, Adèle Bloemendaal was komen vervangen, want die was
in verwachting, hoewel ik het kind nooit gezien heb, Conny zei
tegen mij: “Negentig procent van kritiek is jalousie.”

Cox Column

Ik heb het wel onthouden, zoals u ziet,
maar liet het toen toch niet zo erg tot
me doordringen, want ik had toen zelf
nog op alles en iedereen kritiek. Later
leer je dat een beetje af, vooral als je
zelf een aantal malen de volle laag hebt
gekregen.
Maar het is ontegenzeggelijk waar:
als je je na-ijver kunt omzetten in een
stevige scheldpartij, en er ook nog wat
medestanders bij kunt versieren, dan
lucht dat enorm op, voor het moment
dan. Vandaar al die twitteraars tegenwoordig, ik heb er totaal geen last van
zoals u weet, maar wat ik zo af en toe
hoor, loopt de spuigaten uit. Leuk is
dat natuurlijk niet, maar ik begrijp toch
ook niet zo goed dat mensen zich dat
echt aantrekken; het zijn overwegend
analfabeten gezien de taalfouten die

mij gemeld worden, en vroeger moest
je pen en papier pakken en dat hebben
ze natuurlijk niet, laat staan een postzegel, en dan door de regen naar een
brievenbus, nee, dan twitteren, dat is zo
gebeurd. Kritiek, ach ja.
Er is natuurlijk ook professionele kritiek. De recensenten ja. Nu kent u mijn
uitspraak: er is geen enkel kind dat, als
zijn moeder vraagt: “Kind, wat wil jij
later worden?”, dan antwoordt: “Recensent moeder.” Schrijven over wat
een ander doet, het heeft iets gemakkelijks. En er zit nogal eens wat mislukt
materiaal tussen. Geflopte schrijvers
die ‘n ander z’n boeken beoordelen,
acteurs die zelf het podium niet gehaald
hebben, filmers die zelf nooit een film
gemaakt hebben, dan zit je natuurlijk

populaire boek ‘Vergeten verhalen,
100 Rotterdamse oorlogsherinneringen’ van Johan van der Hoeven klaarliggen om te versturen. Een bijzonder
mooi vormgegeven boek over een
ingrijpende periode in onze geschiedenis die nog altijd z’n sporen nalaat
en velen van u aan den lijve hebben
ondervonden.
Deze boeken zijn gewonnen door:
J. de Pater, Marianne Fortuin, Pia Benschop Kleiwegt, Peter Polak en C.J. de
Mik-de Koning.

met een hoop ressentiment. En zolang
als ik nu in het vak zit, hoor ik de
slachtoffers roepen dat het ze niks kan
schelen, dat ze het trouwens niet eens
lezen, maar dat het louter kinnesinne
betreft en ga zo maar door. Maar dat is
niet waar hoor mensen, het doet pijn, je
hebt er je ziel en zaligheid in gestopt en
dan word je afgekraakt, ik kan u zeggen, dat doet haast lichamelijk pijn.
Je zou wijzer moeten zijn, maar dat kun
je niet altijd. Een grote schrijver als
Philip Roth, de ultieme schoffering van
hem vond ik het jaar dat de Nobelprijs
Literatuur niet naar hem ging, maar
naar nota bene Bob Dylan(!), nou ja,
Scandinavië had een black out zullen
we maar denken, Roth zei over kritiek:
“Ieder moet zijn medicijn kunnen slikken, maar wie is de dokter?” Prachtig
gezegd, wie is degene die over jou
en jouw vakmanschap oordeelt, hoe
gekwalificeerd is hij?
Die recensente van het AD over de
televisie heet nu alweer een tijdje ‘de
schrik van Hilversum’. Dat moet u ook
met een grote korrel zout nemen hoor,
dat schrijven haar collega’s van de
krant, hoe langer hoe meer TV wordt
trouwens in Mokum gemaakt, want

Nieuwe kansen
Rest ons alle deelnemers te bedanken
voor hun inzendingen. En eind van
het jaar komt er natuurlijk weer een
eindejaarspuzzel. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen!
Natuurlijk gaan we ook door met
de gebruikelijke kruiswoordpuzzels
achterin onze krant in de rest van het
jaar. Ook weer met leuke prijsjes om
te winnen. Laat de hersentjes dus maar
weer kraken, want dat blijft goed voor
ons allemaal!

voor Mokummers is Hilversum al te
ver, maar daar gaat het nou niet om.
Ik lees die krant niet, maar wat ik er
van mee krijg vind ik de juffrouw in
kwestie eigenlijk wel goed. Ze geeft
gefundeerd haar mening en is ook niet
te beroerd die van tijd tot tijd op de
buis te verdedigen, hoewel daar ook
weer een addertje zit: veel van al die
figuren verdenk ik er van zèlf op TV te
willen komen, zèlf beroemd worden,
denk aan Jacques d’Ancona. Frans
Mulder noemde dat “een natte journalistendroom”.
Dat brengt mij op al die kletsmeiers
in de sporthoernalistiek. Wekenlang
schrijven dat Sven Kramer er maar mee
op moet houden, en als die jongen, die
daar veel last van heeft gehad, vertel
mij wat, dan gewoon Europees kampioen wordt, gewoon?, voor de TIENDE
keer, geen woord van excuus.
Maar daar ga ik een volgende keer wel
eens wat verder op door.
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

“Basic”

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2250

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

De mooiste Excursie- en Rondreizen in Europa
Reiscode: ebrys02

Fryslân Boppe

€ 419*p.p.

6-daagse busreis

Reiscode: eebee02

Rügen, eiland aan de Oostzeekust

€ 499

8-daagse busreis

Reiscode: ebwaa03

Oostenrijkse en Zwitserse Alpen

€ 559*p.p.

8-daagse busreis

Reiscode: evmds02

Toscane te kust en te Keur

€ 679*p.p.

8-daagse vlieg-busreis

Reiscode: eves407

Andalusië en Gibraltar

€ 739*p.p.

8-daagse vlieg-busreis

Reiscode: evie409

Hoogtepunten van Ierland

€ 1.099*p.p.

10-daagse vlieg-busreis
Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

Verre reizen

Steden reizen

* Reissom p.p.
o.b.v. verblijf
in een 2-persoonsAdministratiekantoor
van
Stein
www.dejongintra.nl/busreizen
kamer, excl. € 19,50 reserveringskosten en

Bel 0180 - 457 803

Administratie

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

*
p.p.

Belastingen

- 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

Fiscale Adviezen

van Stein
Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

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

22

*indien voorradig

€ 2,50 Calamiteitenfonds

Administratiekantoor

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!

Last van
uw voeten?

“Service zoals service bedoeld is”
Hoogeveenenweg 214
2913 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.
0180 820353
E-mail info@admvanstein.nl

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

Klikgebit?
Dat zit!
‘n‘ngoed
kunstgebit?
(vast FairDent
& zeker!)
Voor
Wie kiestgeen
voor eenkunst!
klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen

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

gebit!Bij
Het
klikgebit kliktCentrum
vast op FairDent
kunstwortels
Tandprothetisch
diebent
eenuerkend
implantoloog
op maat
in het
verzekerd
van een perfecte
prothese.
kaakbeen
aanbrengt.
U bentgebruikscomfort
verzekerd van een
Op maat
en met optimaal
moderne,
betrouwbare
Ook behandeling
aan huisoplossing.
mogelijk.

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Bijvoorbeeld:

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.

Maak een en
voor e
afspraak

gratchteicsk
voe

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

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

CU
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Groothandelsgebouw maakt tongen los
Het Groothandelsgebouw op de foto van ‘Ken je dit nog’ van vier weken geleden,
bleek een grote bron van inspiratie voor brief- en mailschrijvers. We ontvingen
zoveel reacties dat we er makkelijk een hele krant mee zouden kunnen vullen. De
ruimte voor deze rubriek is helaas beperkt, daarom hierbij een bloemlezing uit de
reacties. Wellicht dat we later in het jaar ook andere reacties nog eens aan bod
kunnen laten komen, want ze zijn allemaal de moeite waard!
Aad van der Staal: “De foto toont het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein in Rotterdam.
Het was in 1963 knap koud. Dat weet ik nog
heel goed, want ik ben van de lichting 62-6. In
mijn diensttijd heb ik nooit een schuttersputje
gegraven, omdat de grond in Brabant een meter
diep keihard bevroren was. Heeft niks te maken
met het Groothandelsgebouw, maar er stond
‘1963’ in het commentaar onder de foto en toen
dacht ik daaraan. In die jaren ging ik veel uit in
Rotterdam. Op zaterdagavond ging ik eerst met
mijn vriend (sinds de kleuterschool in Tuindorp
Vreewijk) Hans van Gent een paar uurtjes biljarten in café Engels. Daar stonden wedstrijdbiljarts.
Het echte bierdrinken begon na het biljarten in het
centrum van Rotterdam (o.a. in het Dreimädelhaus). In café Engels hing een houten kastje met
aan de voorzijde een glazen verticale pijp (denk
ik). Het was de bedoeling een dubbeltje bovenin
de gleuf te gooien en dan zo snel mogelijk te
reageren, als het dubbeltje in de glazen buis viel.
Van boven naar onderen stonden naast de glazen
pijp opschriften als ‘uitstekend’, ‘snel gereageerd’
en dergelijke. Bedenk dat we nog broodnuchter
waren! De reactiesnelheden waren geweldig.
Iedere keer na anderhalf uur biljarten (en twee
grote glazen bier) testten wij uiteraard weer onze
reactiesnelheid. Helaas, het resultaat bleef teleurstellend. De dubbeltjes vielen praktisch helemaal
onderin voordat we reageerden. En wat stond
daar onderin op het kastje: “U bent wellicht niet

in orde, raadpleeg een arts”.
Marja Selhorst-Wismeijer: “In het Groothandelsgebouw in Rotterdam was op de bovenste
verdieping het kantoor van de ﬁrma Kramers. Een
bedrijf waar je als ponstypiste kon werken. Ik heb
daar met veel plezier rond 1960 ongeveer twee
jaar gewerkt. Je moest achter een machine zitten
met een rond ‘stuur’, een metalen plaatje in een
gleuf plaatsen en de letters typen die je op een
papier naast je had liggen. Het was een oorverdovend geluid als iedereen keihard aan het werk
was! Ik zat daar met circa 20 vrouwen, die varieerden in leeftijd. Als je heel hard werkte, kwam
je aan het gewenste aantal waar mijn chef tevreden mee was. Maar ik, als meisje van nèt 17 jaar,
zat wel eens te kwekken met mijn buurvrouw,
dus dan kwam je niet op het gewenste resultaat.
Dat betekende een waarschuwing voor deze dag,
anders werd je gewoon ontslagen. Dus ik ging
de volgende dag wel ﬂink tekeer op die machine.
Het gevolg was dat het ding soms geblokkeerd
raakte. Moest je je onderchefﬁn vragen om een
monteur. Als hij kwam, keek ik met grote ogen
en adem in naar hem, want hij had het zó voor
mekaar. Weer verder gaan met het ponstypen. Met
in gedachten hoe ik deze monteur vond; maar ik
was al verliefd en had al verkering. Dus ik ging
dit niet verzaken, want de gast die ik had was te
leuk! Maar jongens kijken en gelijk hard werken
aan die ponsmachine gaf mij wat hardkloppin-

Ken je dit nog?

Nr. 182

Ken je dit nog? Een carnavalsfeestje voor de kleintjes. Weet u waar het zich afspeelde en wanneer? Was
u er wellicht zelf bij en heeft u er herinneringen aan? Of misschien wel aan de zaal waar het werd gehouden? (Beginletter ‘P’.) Rotterdam mag dan niet onder de grote rivieren liggen, ook hier werd wel iets aan
carnaval gedaan. Heeft u daar nog leuke verhalen of anekdotes over? We zijn weer heel nieuwsgierig naar
wat u over dit onderwerp allemaal te melden heeft. Schroom niet en schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of reageer via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook beter (groter) te zien. Gewoon via
de post reageren mag natuurlijk ook nog steeds. Dat kan naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

kjes. Op een dag pakte ik mijn ﬁets uit de stalling
om naar huis te gaan en daar kwam ene Alex ook
aan lopen. Hij vroeg netjes of hij met mij mee op
de route naast mij mocht rijden. “Ja hoor”, zei ik.
En zo zijn we een stukje naast elkaar naar huis
geﬁetst, ik kon niets normaals uitbrengen. Daar
was hij te leuk voor. Zo verlegen was ik ineens!
Hij kletste honderd uit en vroeg of die verkering
van mij wel stevig genoeg was. Je raadt het al, hij
had een oogje op mij! O, mijn god, dacht ik snel.
“Nee Alex”, zei ik, “ik kan niet met jou mee om
verkering met je te hebben, want het is menens
met wie ik samen wil zijn.” Hij sipte even en zei
mij gedag, ik wist niet hoe ik het had. Erg leuk en
spannend was dat gevoel in mijn hartje! Later ben
ik ergens anders gaan werken en heb het ponstypen vaarwel gezegd.”
Hans Schreutelkamp: “In het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein/Weena werkte vanaf
het begin (ergens in 1953) mijn vader bij de Havero (Handelsvereniging Overzee, eerst gevestigd
in het HBU-pand aan de Coolsingel) en ik kwam
er vaak. Gezien vanaf de foto was het boven en
dan helemaal achterin links. Je kon er komen via
een zij-ingang aan het Weena, maar uiteraard ook
via de voorkant. Het was een heel eind lopen door
die schier eindeloze gangen. In de zomervakanties heb ik ook nog bij die Havero gewerkt als een
soort manusje-van-alles.”
C.J. van Schaik: “Het Groothandelsgebouw herinnert mij aan de tijd dat ik bij restaurant Engels
gewerkt heb. Mijn werkplek was in de kelder
naast de parkeergarage. Daar was het magazijn
van het restaurant. Ik zorgde voor de voorraad
en uitgifte van alle dranken zoals bier, wijn, limonade, gedistilleerd, kofﬁe en thee. Dus ook de
bevoorrading van alle verschillende restaurants en
partyzalen en het ﬁlmtheater Kriterion helemaal
bovenin. Ook de diverse bedrijven in het gebouw,
die een feestje of receptie hadden en de catering
via Engels deden, bracht ik de drankjes en gelijk
ook de hapjes. In het begin verdwaalde ik nog wel
eens in dat grote gebouw, maar na een paar maanden wist ik blindelings de weg en precies welk
bedrijf waar gevestigd was. Het was wel hard
werken, met vaak veel stress, want wat er ook
besteld werd, het moest er gewoon zijn en op tijd.
Vooral op grote feesten, boven in die partyzalen,
waren nog wel eens vreemde wensen. Dikwijls

ging ik er op uit om bij winkels in de buurt één of
ander apart artikel te kopen. Gebruik makend van
de auto van de grote baas, de heer Frans Engels.
Die stond daar speciaal voor beschikbaar. De eerste week dat ik daar werkte pakte ik de auto van
zoon Jan Engels. En dat doe je daarna nooit meer.
Want die was daar niet erg blij mee. Het werken
in zo’n bedrijf, net na mijn scheiding, was ideaal.
Want iedere dag, zowel ‘s middags als ‘s avonds,
kon ik een maaltijd gebruiken. Het is zeker een
mooie tijd geweest.”
M.E. Joosten-v.d. Biessen: “In het Groothandelsgebouw heb ik als 18-jarige gewerkt bij de ﬁrma
Scheffers. Ik ben nu 65 jaar. Dat was een damesen herenmodezaak. Ik zat daar op het atelier en
heb er veel geleerd. Ik deed het herenwerk, maar
ik was coupeuse. We werkten ook voor kindertehuizen en dan werd de kleding naar het atelier
gebracht om te vermaken. Ook heb ik jaren bij de
ﬁrma Van Nooien gewerkt. We hadden daar ook
Sint Nicolaaskostuums. Deze personen moesten
ook geschminkt worden. Dat deden wij bij Engels
en daarvoor huurde mijn baas dan een zaal. Maar
we hebben ook meegemaakt dat er naast deze
zaal een kinderfeest aan de gang was met sint en
pieten. Als kinderen veel zwarte pieten zagen,
was dat geen probleem maar twaalf of meer sinten riep zelfs bij de kinderen wel vragen op. Dan
moesten de sinten door een raam en via de galerij
naar buiten.”
Ruud Kuipers: “Dit is het Groothandelsgebouw,
dat gebouwd is in de jaren vijftig en in 1953 is
geopend door koningin Juliana. Het was toen het
grootste gebouw van Nederland, waar van alles
in zat. Er zaten groothandelaren en grand café
restaurant Engels met congres- en zalencentrum.
Ook was er nog een bioscoop, Kriterion. In de
jaren zeventig kwam ik er regelmatig met de
vrachtwagen, bij de ﬁrma Dehnert en Jansen,
groothandel in woningtextiel. Je kon aan de
achterkant zo naar binnen rijden, wat echt uniek
was. Later kwam ik regelmatig bij Engels voor
vergaderingen en bijeenkomsten. Sinds 1996 heet
het Groothandelsgebouw Groot Handelsgebouw.
Want er zitten geen groothandelaren meer in,
maar kantoren. Tegenwoordig zijn er winkels en
veel horecagelegenheden, al met al een prachtig
gebouw.”
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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

VERHUIZINGEN

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

Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig
Bel ons voor meer informa�e
of kijk op www.Brommobiel.nl

Garage L. Both
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl
Tel. 0180-661551
E-mail info@brommobiel.nl

Eerlijke mobiliteitsoplossingen voor als u uw auto rijbewijs niet (meer) hee�.

Te koop gevraagd

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

door verzamelaar:

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

va. € 1750,- All-In

Tel: 0182-393492

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

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

In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

4-wiel scootmobiel
Mercurius

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

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

Snelheid:
15 km/u
Actieradius:
ca. 45 km

Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

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

onderdeel van

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

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

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

onderdeel van

WWW.CVU.NL

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Zo nu en dan komt het voor dat na een
overlijden blijkt, dat de overledene
meer kinderen had dan gedacht. Dat kan
komen doordat bij het opstellen van de
verklaring van erfrecht blijkt dat moeder een voor iedereen onbekend kind
had. Een kind dat blijkbaar is afgestaan
aan een ander, zonder ooit ofﬁcieel
geadopteerd te zijn. Ook komt het voor
dat een DNA-test uitwijst dat een kind
het biologische kind van een overleden
vader blijkt te zijn.
Wat ook de reden van het plotseling
opduiken van een onverwachte broer
of zus is, het geeft op z’n minst een
achtbaan aan emoties en vooral vragen.
Vragen over het waarom van verzwijgen of over de reden van het afstaan of
niet willen erkennen van een kind of
over de handel en wandel van een tot
dat moment onberispelijk geachte vader. Onze ervaringen met dergelijke niet
bekende kinderen zijn wisselend. Soms
verzoenen de broers en zusters zich,
soms ontstaat grote ruzie. Wie wel eens
het programma Opsporing Verzocht
kijkt, weet hoe dat kan aﬂopen.
De grootste problemen doen zich voor
als de afwikkeling van een nalatenschap al rond is en er dan alsnog een
nieuwe potentiële erfgenaam opduikt.
Dan is er niet alleen de emotie van een
onbekende broer of zus, maar ook de
vraag of de erfenis opnieuw gedeeld
moet worden. Het moge duidelijk zijn:
het is beter dergelijke ongemakkelijke
situaties te voorkomen.
Wilt u meer weten over deze en andere
erfrechtelijke kwesties: neem dan contact met ons op of kom naar een van
onze erfcoach-spreekuren. Zie hiervoor:
www.akto.nu
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Is mijn letselschadeuitkering belast?
Ik ben alvast bezig met het
verzamelen van mijn gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting over 2018. In
2018 heb ik een letselschadeuitkering ontvangen. Kunt
u mij zeggen hoe ik deze in
mijn aangifte moet opnemen?
In het algemeen wordt een letselschade-uitkering ﬁscaal niet belast als
inkomen uit arbeid en onderneming
(box 1). Anders gezegd: het gaat hier
om een netto-uitkering. Omdat echter
geen 100% zekerheid kan worden gegeven dat de belastingdienst achteraf
toch oordeelt dat u over deze uitkering belasting moet betalen in box 1
is het gebruikelijk dat de verzekeraar
een zogenoemde belastinggarantie
afgeeft. Deze wordt opgenomen in
de vaststellingsovereenkomst tussen
u en de verzekeraar. Hierin wordt
geregeld dat in het geval dat de ﬁscus
uw letselschade-uitkering geheel of

Pensioen pas met 68 jaar?
Veel pensioenfondsen hebben de
ingangsdatum van het pensioen in
2018 verhoogd naar 68 jaar. Voor
velen is dat schrikken als ze hun
nieuwe pensioenoverzicht ontvangen.
Toch hoeft de pensioenleeftijd van
68 jaar niet te betekenen dat u pas bij
het bereiken van de leeftijd van 68
uw eerste pensioen ontvangt. U kunt
vaak eerder uw pensioen ontvangen;
alleen bouwt u dan geen volledig
pensioen op.
Erfbelasting in buitenland
Had de erﬂater bezit in het buitenland, bijvoorbeeld een tweede huis
of bankrekeningen, dan moet u het
buitenlands bezit in Nederland opgeven voor de erfbelasting. Vaak kan
het land waar het onroerend goed ligt
ook belasting heffen. Om te voorkomen dat u twee keer belasting betaalt
over uw bezit, kunt u in Nederland
(of in het andere land) een beroep
doen op verdragen of regelingen die
dubbele hefﬁng voorkomen. Neem in
dergelijke situaties altijd contact op
met een deskundige.
Aftrekposten meenemen
Heeft u meer aftrekposten dan dat

gedeeltelijk achteraf toch wil belasten,
de verzekeraar de bezwaar- en eventueel de beroepsprocedure voor u voert.
En mocht u in die procedure onverwacht toch geen gelijk krijgen, dan
zal de verzekeraar de verschuldigde
belasting voor zijn rekening nemen.
U moet zich echter wel aan de voorwaarden houden die in de overeenkomst hierover worden opgenomen.
Zo mag u de letselschade-uitkering
niet opnemen in uw aangifte in box
1 en bent u verplicht een eventuele
correctie door de ﬁscus direct aan
de verzekeraar te melden. Sommige
verzekeraars stellen bovendien de

u aan belasting verschuldigd bent,
bijvoorbeeld omdat u erg hoge
tandartsrekeningen heeft, dan kunt u
het restant in mindering brengen op
de belasting die u over uw bezittingen boven de vrijstellingen in box
3 betaalt (of eventueel op de in box
2 betaalde belasting). Heeft u geen
belast vermogen (of inkomsten uit
aanmerkelijk belang) dan mag u dat
deel van de aftrekposten, dat u in
2018 niet kunt aftrekken, meenemen
naar 2019. Op die manier gaat er
niets van uw aftrekposten verloren.
Schenken
Erf- en schenkbelasting kennen
beide hetzelfde tarief en dezelfde
schalen. De bovengrens van de eerste
belastingschijf is in 2019 € 124.727.
Tot dat bedrag is een kind 10 procent
schenk- of erfbelasting verschuldigd.
Daarboven 20 procent. Schenken om
toekomstige erfbelasting te besparen,

eis dat u tegelijk met uw aangifte
over het jaar waarin u de uitkering
heeft ontvangen, de belastingdienst
informeert over de ontvangst van
deze vergoeding. Daarbij moet u dan
bovendien opnemen dat u van mening
bent dat deze vergoeding belastingvrij is. Als uw vermogen door de
letselschade-uitkering uitkomt boven
de vrijstellingsgrens voor vermogen,
bent u hierover wel belasting in box
3 verschuldigd; in ieder geval voor
zover dit bedrag op 1 januari van een
jaar nog in uw vermogen aanwezig is.
Een enkele keer lukt het letselschadeadvocaten om ook voor deze ‘belas-

is vooral zinvol als een kind meer zal
erven dan de vrijstelling plus de bovengrens van de eerste schijf, samen
€ 145.342. Met iedere € 1.000 euro
die u daarboven schenkt, bespaart u
€ 200 belasting. Heeft u minder na
te laten per kind, dan is schenken
nog steeds zinvol. Ook dan bespaart
u, met iedere € 1.000 die u schenkt
€ 100. Laat u niet na aan kinderen,
maar aan derden, dan is de ‘winst’ bij
grote erfenissen, die hoger zijn dan €
126.900 (inclusief vrijstelling), ook
10 procent. De tarieven voor derden
zijn respectievelijk 30 en 40 procent.
Loon inhouden bij ziekte?
Houdt uw werkgever loon in bij
ziekte, dan mag dat alleen als in de
arbeidsovereenkomst of de cao staat
dat er zogenoemde wachtdagen zijn.
Gebruikelijk is om twee wachtdagen
te hebben, voordat uw loon via de
ziektewet wordt doorbetaald.

tingschade’ in box 3 compensatie te
krijgen bij de verzekeraar.
Vaak zit er in een letselschadeuitkering ook een deel smartengeld.
Dit is het deel van de vergoeding dat
ziet op immateriële schade. Die omvat
onder andere het leed en de gederfde
levensvreugde. Ook vallen hieronder:
psychische problemen, stress, onzekerheidsproblemen of andere vormen
van mentale schade. In Nederland is
de hoogte van een smartengeldvergoeding vrijwel altijd erg laag. Ook
kan volgens het Nederlands recht
smartengeld alleen gevorderd worden
door de benadeelde zelf. Sinds 1
januari kunnen nabestaanden ook
een vordering voor hun affectieschade indienen. Hiermee komt de
regering tegemoet aan de behoefte
van nabestaanden en naasten aan
aandacht voor emotionele gevolgen
van een ongeval. Een vergoeding van
affectieschade ligt tussen € 12.500
en € 20.000, te betalen door de partij
die aansprakelijk is voor het ongeval.
Door te variëren in categorieën en
omvang van de vergoeding, houdt het
systeem rekening met persoonlijke
omstandigheden van nabestaanden en
naasten.

Hulp via de Wmo De eigen
bijdrage voor hulp vanuit de Wmo,
die de gemeente organiseert, is
vanaf 1 januari 2019 onafhankelijk van inkomen of vermogen;
iedereen betaalt € 17,50 per vier
weken. Overweeg of dit voor u
ook ﬁnancieel interessant is.
Goedkoper printen Als u
voor afdrukken van documenten
inkt of toner van het merk van uw
printer gebruikt, bent u vaak duur
uit. Voor die dure inkt, of, als u een
laserprinter gebruikt, de toner, zijn
vaak alternatieven. Daarmee bent
u volgens de Consumentenbond bij
inktjet tot 75 procent goedkoper uit
en bij een laserprinter 60 procent.
Betaal per jaar Betaalt u de
premie zorgverzekering per jaar of
kwartaal, dan levert dat vaak een
leuke korting op. Per jaar ineens
betalen scheelt vaak 8 procent, per
kwartaal 4 procent.

l

uw erfcoach en meer

l
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Nooit voorrijkosten!

van 499.-

HIGH
TEA
CRUISE
GENIET VAN EEN ONTSPANNEN MIDDAG
OP HET ROTTERDAMSE WATER!
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

WOENSDAG

27 FEB

ZONDAG

24 MRT

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

PRIJS

ZONDAG

12 MEI

(MOEDERDAG)

WOENSDAG

15 SEP

Volwassenen:
Kinderen 4 t/m 11:
Afvaart:

€ 34,50
€ 22,50
14:00 u - ca. 17:00 u

Genoemde prijs is inclusief de rondvaart,
high tea buffet en onbeperkt thee tijdens het
buffet. Overige dranken zijn voor eigen rekening.

www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

VOOR ONLINE TICKETS OF MEER INFORMATIE,
GA NAAR ONZE WEBSITE SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 99
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Herinneringen van een oude Zwerver
Leo Vos, oud-speler van IJVV De Zwervers, denkt terug aan vroeger tijden. “Ik was blij verrast door het stuk in De Oud-Rotterdammer over Jan Bruijs waarin ik op de foto, als speler van IJVV
De Zwervers, in duel ben met de middenvelder van Barendrecht.
Nico Tempelman, die ik nog ken als oud sportjournalist van Het
Vrije Volk, schreef het ‘stukkie’.”
“Eerlijk gezegd kon ik mij weinig
meer herinneren van die wedstrijd
uit 1977. Nu had ons bestuurslid Jan
Lafeber mij voorbereid op het artikel,
omdat Nico hem had gevraagd wie de
tegenstander van Bruijs op de bewuste
foto was. Kortom, na zijn telefoontje
stuurde hij mij de foto en het krantenartikeltje uit 1977. Het verhaal van de
wedstrijd die niet doorging en toen
begon het bij mij weer te dagen.”
Achterste benen!
“De wedstrijd van de foto was de
derde in de rij tegen Barendrecht,
met dien verstande dat de eerste twee
geen doorgang hadden gevonden. Bij
de eerste keer had de consul het veld
afgekeurd en dat telefonisch aan de
arbiter van dienst medegedeeld. Toch
kwam die man vanuit zijn woonplaats
in Zeeland om het veld zelf ook te
keuren. Hij vond dat er wél gespeeld
had kunnen worden en gaf dat door
aan de KNVB. Consul op zijn achterste benen! Bij de inhaalwedstrijd,
waarbij het weer ook niet best was,
maar wat wil je in december vlak voor
de Kerst, had de consul het veld wél
goedgekeurd. Toen kwam dezelfde
scheids uit Zeeland, zonder zijn sportspullen bij zich, het veld ook keuren
en gelastte de wedstrijd alsnog af.
Of het uit rancune was of dat hij zich
zo kort voor de Kerst niet vuil wilde
maken, heeft de goede man nooit
verteld. Wij op onze achterste benen!
Bekomen van de schrik hebben we
er toen maar een feestje van gemaakt
in de kantine, met Bruijs en nog een
aantal spelers van Barendrecht die
lang nableven, temeer daar de familie
Bruijs hun vakantieweekend nu voor

niets had afgezegd voor deze inhaalwedstrijd. En dat kan ik me juist weer
wel herinneren.
Grote hond
Bij die foto die in de kleedkamer
genomen was, moest ik wel even slikken. Waarom? Op de voorgrond staat
onze speler Paul Wilstra, die vroeg
overleed aan een beroepsziekte. Een
voetbalvriend uit Dordrecht had Paul
als spits in het eerste van Zwervers
Capelle zien spelen en haalde hem

Lol in De Zwerverskleedkamer

verkondigen. Hij moest de argumenten
voor en tegen blijkbaar altijd eerst een
poosje laten bezinken.

Leo Vos (r) en Jan Bruijs in duel

over naar De Zwervers te komen.
Op de foto probeert Paul het biertje
van trainer Piet de Haas af te pakken. Daarachter Nico Tempelman,
naast hem Koos Ouwens, oud-eerste

Bram van den Tol en Jan Bruijs (gehurkt) keuren het veld

elftalspeler, bestuurslid en gastheer in
de bestuurskamer. Koos had humor
en was zeer gevat. Ik herinner mij een
anekdote: Bij een algemene ledenvergadering moest men zich altijd bij de
ingang inschrijven. Plots kwam er een
grote hond naar binnen gerend. Niemand kende de hond. Het beest liep
meteen de kantine door waarop Koos
riep: “Terug jij, eerst inschrijven.”
Opstelling
Naast Koos staat Ben van Dijk, die
Leen Slobbe was opgevolgd als keeper
van De Zwervers, maar door een
ernstige ziekte ook te jong overleed.
Hoe het met Theo de Weerd is, weet ik
niet. Bij de laatste reünie was hij niet
in staat te komen. Voor trainer Piet de
Haas was dit zijn eerste jaar bij De
Zwervers. Hij woonde in Alblasserdam en haalde mij voor trainingen en
wedstrijden op in Dordrecht. Wij bespraken vaak de tactiek en opstelling
onderweg in de auto. Hij deelde mijn
visie zelden of nooit. Tot mijn verbazing hoorde ik dan tijdens het praatje
voor de wedstrijd, hem zonder blikken
of blozen juist mijn visie en opstelling

Belastinginspecteur
Piet had eigenlijk al getekend bij
DCV in Krimpen, voordat hij bij De
Zwervers belandde, vertelde hij me
een keer. Alles was rond en hij wilde
alleen van DCV nog even weten hoe
zijn salaris betaald werd. Dat was wit,
maar…een gedeelte ook zwart. “Sorry,
maar dan scheiden hier onze wegen,
want ik kan geen zwart geld aannemen. Mijn beroep is belastinginspecteur. De onderhandelaars verschoten
van kleur en voelden zich ongemakkelijk”, memoreerde Piet toen. Piet
was een fanatiek hardloper en dat
hebben we geweten. Bij slecht weer
maakten we als training een duurloop
vanaf de kantine door Ridderkerk heen
en weer terug. Dan liep het soms dun
door de broek, vraag maar aan Leo
Kranendonk. Een bezemwagen was er
niet. Piet kreeg te jong een hartaanval,
die te laat behandeld is. Hij kwam in
de rolstoel terecht en kon niet veel
meer. Een aantal jaren later is hij
overleden. Trieste foto dus, maar juist
daarom het gedenken waard.
In de jaren zeventig heb ik tegen
veel populaire en goede voetballers
gespeeld. Alleen aan de Oldegaarde al
had je veel legendarische clubs als: De
Musschen, Coal, Transvalia, Spartaan
‘20, Zwart-Wit’28 en CVV, waarvan
de laatste twee zelfs landskampioen
werden en voor duizenden mensen
speelden. Dat was nog maar een klein
stukje Rotterdam zonder omstreken.
Van al deze teams zijn, denk ik, alleen
Coal en Spartaan’20 nog niet verdwenen of met een andere club gefuseerd.
Ik vond het een geweldige tijd. Mijn
voetbaltijd.
Niet teruggg…
Je mocht terugspelen op de keeper, al
werd dat door voorzitter Teun Hagendijk verboden. “Niet terugggg… het
doel staat aan de andere kant”, galmde

het dan over het veld als iemand ook
maar aanstalten maakte om terug te
spelen. Men vond toen dat hij geen
verstand van voetballen had. Waren er,
bij het zien van het huidige voetbal,
nog maar mensen zoals Teun.
Er waren maar twee punten te verdienen bij winst. Periodetitels waren nog
niet uitgevonden. De enige manier om
te promoveren was kampioen worden.
Gele en rode kaarten waren een notitie
in het boekje of bij wijze van spreken
een schop onder je kont het veld uit. Ik
hoorde een keer Pierre Eyfferts, die als
derde speler het veld werd uitgestuurd,
zeggen: “Mijnheer, kunt u er alstublieft nog één uitsturen? Dan kunnen
wij gaan klaverjassen.”
Lichtwedstrijd
Kunstgras? Een utopie. Je moest
op alle soorten velden uit de voeten
kunnen en onder alle weersomstandigheden. Vaak bestond de training
op dinsdag uit een lichtwedstrijd
tegen een gerenommeerde tegenstander uit de buurt. Je kon al die
goede voetballers ook tegenkomen
bij de Stibekavo, een competitie voor
bedrijven. Bij elkaar geronselde teams
zonder trainer, die beter waren dan
menig standaardteam met trainer nu.
Na training of wedstrijd bleef iedereen
bij de club hangen om allerhande
spelletjes te doen. Het werd vaak laat.
Er was weinig verloop. Wellicht waren
daaraan de successen wel te danken.
Tegenwoordig is ook voetballen bij de
amateurs werk geworden en beginnen
de transfergeruchten in oktober al.
Als ik er over nadenk, tja, dan zou
ik het voetballen met al die huidige
mogelijkheden toch niet willen ruilen
voor mijn voetbalgenot uit de vorige
eeuw. Maar, anderen mogen daar best
anders over denken”, aldus Leo Vos,
de mijmerende veteraan van YVV De
Zwervers.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Meezingconcert in De Doelen

Meezingen met bekende nummers: zondag
10 februari kan het weer in De Doelen, tijdens
het concert ‘Van Smartlap tot opera’ XXL
MET MEDEWERKING VAN ‘Het Groot Niet Te
Vermijden’, Waldin Roes, Bert Nicodem en
projectkoor De Paerelsanghers. Het populaire
meezingconcert is inmiddels niet meer weg
te denken in de programmering van de zondagochtendconcerten in De Doelen. Deze keer
is het zelfs nog een maatje groter geworden.
Kent u de teksten van de nummers niet meer
helemaal uit uw hoofd? Geen probleem. Bij
binnenkomst krijgt iedereen een meezingkrant
en wordt bovendien verwelkomd door smartlappenkoor De Krijsende Krengen om in de
juiste stemming naar de Grote Zaal te gaan.

Januari tot en met maart
Op vakantie met De Dames

U hoeft er niet voor naar Spanje of Italië! Voor het ware vakantiegevoel kunt u orgineel Spaans of
Italiaans eten bij Restaurant & theehuis De Dames voor 26,50 euro p.p.. Maar liefst vijf gangen
in de prachtige natuurlijke omgeving van de Hollandsche IJssel. Zie ook elders op deze pagina’s.
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Reserveren www.leefgoed.nl/agenda of tel.
0180-323414.

Zondag 27 januari
Viering 50 jaar Rhythm to the Lord

Ritmisch koor Rhythm to the Lord bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd in de Kruisvindingkerk
Beukendaal 2, 3075 LG Rotterdam op zondag 27 januari 2019 om 11.00 uur. Wij nodigen iedereen
uit erbij te zijn en in het bijzonder alle oud leden van RttL. Na de viering van 11.00 uur drinken wij
koffie of thee met iets lekkers erbij en is er gelegenheid elkaar weer te ontmoeten.

Zaterdag 2 februari

Sunday Morning Crooners in De Doelen
Crooning beleefde het hoogtepunt in de jaren
50 en 60. In De Doelen kunnen liefhebbers er
binnenkort weer ouderwets van genieten. In de
beste traditie van de crooners van vroeger brengen Franklin Brown, Peter Douglas en Johnny
Roosenberg, ondersteund door hun Tiny Little
Bigband, zondag 17 maart de onmiskenbare
sfeer van weleer weer tot leven. Ze gaan terug
in de tijd naar muziek van supersterren als Dean
Martin, Sammy Davis jr. en Frank Sinatra. Voor
meer informatie: zie elders op deze pagina.

Aanstormend talent Ruben Plazier met speelt Symfonieorkest Rijnmond

Symfonieorkest Rijnmond, onder leiding van Cor van der Linden, speelt zaterdag 2 februari een
geheel Russisch programma in de Prinsekerk aan de Statensingel 24 in Rotterdam. In het 2e pianoconcert van Rachmaninov soleert het jonge pianotalent Ruben Plazier (1998). Aanvang: 20.15
uur. Toegang €13,50/€18,00. Meer informatie: www.symfonieorkestrijnmond.nl

Dinsdag 5 februari en woensdag 6 februari
Shen Yun in Nieuwe Luxor Theater

John Adams & Friends eren John Denver

John Adams vertolkt al 35 jaar het werk van zanger John Denver. Hij doet dat briljant. Zondag 24 maart kunt u er
van meegenieten tijdens een Zondagochtendconcert in De Doelen. John Denver verloor in 1997 het leven bij een
vliegtuigongeluk en had op dat moment al tientallen hits gezongen. In De Doelen komen ze één voor één voorbij.
Van Leavin On A Jet Plane tot Calypso en van Country Road tot I’m a Country Boy.

Het vakantiegevoel op Leefgoed de Olifant

U waant zich culinair in een vakantieland, maar hoeft daar niet ver voor te reizen. Restaurant & theehuis De Dames
serveert het eerste kwartaal namelijk heerlijke vijfgangenmenu’s bestaande uit originele gerechten uit vakantielanden uit de hele wereld voor slechts 26,50 euro p.p.. Nu nog Spanje, vanaf woensdag 30 januari volgt Italië. Iedere
twee weken later, tot en met maart, achtereenvolgens, Frankrijk, Brazilië en Japan. Inspirerend voor een vriendenof familielunch of diner. En dat op een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het landelijk groen van Leefgoed
de Olifant tussen de Hollandsche IJssel en Park Hitland. Dit, maar ook de andere gerechten op de kaart, smaakt
naar meer. Reserveren en meer informatie: www.leefgoed.nl. U kunt ook bellen met 0180-323414. Niet vergeten te
melden dat u geïnspireerd bent door dit bericht in De Oud-Rotterdammer. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren voor de deur is gratis.

In het Nieuwe Luxor Theater is dinsdag 5 en woensdag 6 februari de voorstelling ‘Shen Yun’ te
zien. Klassieke Chinese dans brengt een eeuwenoude cultuur tot leven. Aanvang 5 februari: 19.30
uur. Aanvang 6 februari 14.30 uur. Tickets: 06-24506237 of kijk op www.ShenYun.com/NL

De Oud-Rotterdammer - De Krant voor de 50-plusser
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Concert Symfonieorkest Rijnmond in Prinsekerk

Zondag 10 februari
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

Zondag 10 februari 16.00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

Van Smartlap tot Opera XXL in De Doelen
In de Doelen in Rotterdam is zondag 10 februari een nieuwe, nog uitgebreidere versie
van het concert ‘Van Smartlap tot Opera’.
Het repertoire is uitgebreid met herkenbare
chansons en andere hoogtepunten uit de
muziekgeschiedenis die u kunt meezingen.
Aanvang: 11.00 uur. Voor meer informatie
over kaartverkoop: zie www.zondagochtendconcerten.nl

In de Prinsekerk geeft Symfonieorkest Rijnmond op 2 februari een concert met Ruben Plazier. Op het programma staan: van Nicolai Rimski-Korsakov: Ouverture ‘De tsarenbruid’, van Sergei Rachmaninov: Concert
voor piano en orkest nr.2 en Adagio uit 2e symfonie en van Alexander Borodin: Prins Igor - Polowetzer dansen
Ruben Plazier (1998) studeert vanaf zijn vijftiende piano aan Codarts bij Stéphane De May. Hij volgt regelmatig
masterclasses bij Jean-Bernard Pommier. Hij won in 2016 het Archipel Muziekconcours in Eindhoven en kreeg
de Internationale festiVal d’Anniviers prijs voor zijn optreden tijdens dit festival. Dirigent Cor van der Linden
heeft vanaf de oprichting de artistieke leiding van het orkest. Hij is sinds 1988 eerste violist in het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Zijn orkestervaring is van grote meerwaarde voor het SOR. In Symfonieorkest Rijnmond
(opgericht in 2007) wordt de lat hoog gelegd. Dit maakt het spelen uitdagend voor de circa 70 gevorderde
amateurs, Codarts-studenten en beroepsmusici. Het publiek kan genieten van het resultaat bij lunchconcerten in
de Doelen en avondconcerten in de Prinsekerk.

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
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. Dinsdag 5 en woensdag 6 februari
te zien in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam (Zie ook elders op deze pagina’s).

Dutch Swing College Band speelt op SS Rotterdam

Zondag 10 maart
Hoe mooi kan lijden zijn: muziek van Palestrina, Lobo en Gesualdo

Cappella Gabrieli (dir. Maarten Michielsen) zingt het Requiem en Stabat Mater van Palestrina, de
Lamentaties van Alonso Lobo en een responsorium van Gesualdo. 15.00 uur, Eendrachtskapel
Eendrachtsstraat 95 Rotterdam. Voorverkoop €15. www.cappellagabrieli.nl.

Zondag 17 maart
Sunday Morning Crooners in De Doelen

Franklin Brown, Peter Douglas en Johnny Roosenberg vormen samen The Crooners. Ze geven
zondag 17 maart samen met hun Tiny Little Bigband een Zondagochtendconcert in De Doelen in
Rotterdam. Terug naar vervlogen tijden. Aanvang: 11.00 uur. Voor meer informatie over kaartverkoop: zie www.zondagochtendconcerten.nl

Zondag 24 maart
Ode aan John Denver door John Adams & Friends
In De Doelen in Rotterdam staat
zondagochtend 24 maart de
zanger John Denver centraal. John
Adams & Friends brengen een
ode aan de man met het unieke
stemgeluid. Alle bekende hits
komen voorbij. Aanvang: 11.00
uur. Voor meer informatie over
kaartverkoop: zie www.zondagochtendconcerten.nl

De succesvolle jazzmiddagen op het
stoomschip Rotterdam zijn weer van
start gegaan! Zondagmiddag 10 februari
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer
gedanst worden op de aanstekelijke
muziek van de wereldberoemde Dutch
Swing College Band. Het ss Rotterdam
heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en
Count Basie hebben op het voormalige
cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing
College Band zet deze traditie voort.
Toegangskaarten zijn te bestellen via
www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa
www.ntk.nl 0900-9203 (45cpm). De
vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Rhythm of the Lord viert 50 jarig bestaan

Eind jaren zestig was er bij veel jongeren onvrede over de kerk. Naar de kerk gaan was al geen hobby en als dan
de viering werd opgeluisterd met gregoriaanse muziek, de gebeden nog vaak in het Latijn, liep je liever om de
kerk heen dan er naar binnen te gaan. In de Kruisvindingkerk was dat niet anders en daarom gingen de paters
in overleg met de jongeren om te kijken wat mogelijk was om ons toch weer in die kerk te krijgen. Maar liefst
120 kinderen en jongelui meldden zich aan, in leeftijd verschillend. Dat leidde onder andere tot oprichting van
het koor Rhythm to the Lord. Iedere laatste zondag van de maand was er een jongerendienst en als kerkganger
moest je er op tijd bij zijn, want de kerk had gewoon zitplaatsen te kort. Er werden plaatopnamen gemaakt, er
was een concert in de Breepleinkerk met Liesbeth List en Louis van Dijk. Allemaal leuk om op terug te kijken na
de jubileummis van 27 januari! Kijk voor meer informatie elders op deze pagina’s.

‘ALL YOU CAN EAT AND DRINK WERELDRESTAURANT’
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.

Verras uw liefde met een
romantisch valentijnsdiner
inclusief rode roos!
zolang de voorraad strekt
Actie februari 2019
Kinderen t/m 8 jaar dineren voor maar €1,00
in ons restaurant!
Let op: Een kind per betaalde volwassene!
Alleen voor klantenkaart houders.

voor reserveren bel
010-455 13 33
of mail naar
restaurantcathay@gmail.com

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.

MARTINLUTHERKINGWEG 7 - 3009 EW ROTTERDAM
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Geldig t/m zaterdag 2 februari 2019

Bami Paëlla of
Tagliatelle.

Gevuld met mosselen
garnalen en kabeljauw.
Nu 400 gram

voor

€ 5,95

+ 100 gram GRATIS

Openingstijden:
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
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

*

Schoonmaken bedrijfspanden.

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

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

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

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

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

Viku Carpet cleaning

Wij zijn een klein, gespecialiseerd
export marke�ng bureau voor de
industrie van opkomende markten
in ontwikkelingslanden.

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

Wij zijn op zoek naar

Twee part-�mers
voor 16 uur
per week

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

Liefst 50 plussers
met een technische
en/of commerciële marke�ng ervaring,
die ook meerdere talen spreken.
Het gaat om een nieuw concept, waarbij veelvuldig contact
met wereldwijde poten�ële klanten moet worden onderhouden.
Bekijk onze websites om een idee te krijgen
van de werkzaamheden: www.kommaglobal.com
www.kommatrade.com
www.kommanet.nl

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

Na een gedegen inwerkperiode kan ook van huis uit worden gewerkt.

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

Stuur uw reac�e met CV naar:
peter@kommaglobal.com
of bel mij voor meer
informa�e 010-2361851,
Peter van der Sman

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Zoekt u personeel, denk dan aan een 50 Plusser!!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Rotterdammer. Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14
dagen ons blad ( totale oplage 122.000 met een bereik van 338.880 lezers) en velen van hen zijn gemotiveerd en willen ( weer) aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie
in De Oud-Rotterdammer
Voor uw bedrijf, instelling of stichting.
Ook voor vrijwilligers is de Oud Rotterdammer een prima krant
om u wensen en behoefte onder de aandacht te brengen.

Geïnteresseerd?

Bel dan met ons vraag naar Sylvia Blom
tel. 0180-820244

Dinsdag 8
22januari
januari2019
2019
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Winteruit
ve

rkoop

Bij het opmaken van de balans over 2018 stuitte De Oud-Rotterdammer op een aantal winkeldochters, die wij nog graag aan de man willen
brengen. Het zijn veelal boeken over Rotterdam of Rotterdammers die veel betekend hebben voor de stad. Voor deze exemplaren houden wij een
spectaculaire WINTERUITVERKOOP, waarbij alles met 50% korting, dus voor de halve prijs, de winkel uit mag. Zit er iets van uw gading bij?
Grijp dan nu uw kans en bestel snel via bijgevoegde bon in deze krant of digitaal in `t Winkeltje op www.deoudrotterdammer.nl.

Het boek foutu van
Manuel Kneepkens
De geschiedenis van twee
mannen, de een dichter in de
politiek, de ander politicus
in de poëzie. Twee spiegelbeeldigen,
dichter Servaas Knoops en politicus Boudewijn Foutu,
in de jaren zestig en negentig in Rotterdam.

van € 19,95 voor

€ 10,-

Tarwewijk in
vroeger tijden,
van Tinus de Does

De stem van
Rotterdam,
van Ben Valkhoff

Leo, van Bart Vlietstra
De opmerkelijke biografie van
Leonardo Vitor Santiago. Een
Braziliaans voetbalwonderkind
dat de verwachtingen nooit
helemaal inloste. Een indringend

De in 1941
gebouwde Tarwewijk
op Zuid bood onderdak aan de vele arbeiders
uit Brabant en Zeeland, die werk zochten in
Rotterdam. De vele foto`s en beschrijvingen
roepen een nostalgisch beeld op van deze
bijzondere buurt.

en opmerkelijk verhaal over

van € 17,95 voor

€ 9,-

TED, van Anton Slotboom
Aangenaam gezelschap,
uitgegeven door het Historisch Museum Rotterdam
Tussen 1772 en 1801
vervaardigde de Rotterdamse
schilder Nicolaas Muys zes
portretstukken die een treffend
beeld geven van de geportretteerden, hun huis,
bezigheden, liefhebberijen en maatschappelijke status.

van € 17,95 voor

€ 9,-

Met rad en diamant, uitgegeven door het Historisch
Museum Rotterdam
Een catalogus van versierd glaswerk
waarop in Rotterdam uitgeoefende bedrijven zijn
afgebeeld of verwijzingen te vinden zijn naar de
stadsgeschiedenis.

van € 17,95 voor

€ 9,-

Het Utrechtse Dorp in
vroeger tijden, van Aad
Frederiks
Het Utrechtse Dorp werd in
1941 gebouwd langs de Noorderkanaalweg, vanaf de Xerxesweg tot aan de Bergsluis.
Het bood huisvesting aan gezinnen waarvan de
woning in mei 1940 was weggebombardeerd. Een
prachtig fotoboek over dit markante nooddorp.

van € 19,95 voor

€ 10,-

van € 19,95 voor

€ 10,-

Over het bizarre leven van
partygoeroe Ted Langenbach,
die ruim 25 jaar geleden zijn
eerste housefeest gaf en
sindsdien duizenden
feestgangers, tot ver buiten de
grenzen, bereikte. Een rauwe biografie vol seks,
rebellie, extase en rijkdom.

Rotterdam, van
Kees Christiaanse
Hoe werd Rotterdam
na de oorlog weer
opgebouwd? Kees
Christiaanse laat het met vele foto`s en tekeningen zien, met de nadruk op de beginjaren
tachtig toen de stad langzaam weer tot bloei
kwam.

van € 29,95 voor

van € 25,- voor
Mannen van gezag,
van Jan Oudenaarden

Een boek over de burgemeesters
van Rotterdam gedurende de
wederopbouw; Oud, Van
Walsum en Thomassen. Inclusief
een audio CD met toespraken en interviews.

€ 15,-

Pim Fortuyn en
Rotterdam, van
Albert Oosthoek

van € 19.95 voor

€ 10,-

Jules Deelder bezocht het
grootste poëziefestival van de
wereld in het Colombiaanse
Medellin. Journalist Leo Verheul
vergezelde hem en legde het bezoek vast
op film en schreef er dit boek over.
De film is op dvd bijgevoegd.

€ 10,-

van € 17,95 voor

van € 29,95 voor

€ 15,-

Tot slot twee Engelstalige boeken,
die wellicht interessant zijn.

The Book
of Rotterdam
over de geschiedenis
van onze stad vanaf de
Middeleeuwen

van € 14,95
voor

€ 7,50

Escape to New York,
van Martine Letterie

Pablo & Poëzie, van Jules
Deelder en Leo Verheul

Een verslag over het
fenomeen Pim Fortuyn
in de periode van zijn
lijsttrekkerschap voor Leefbaar
Rotterdam. Inclusief dvd met ruim een uur
uniek beeldmateriaal.

van € 20,- voor

€ 12,50

Al het Rotterdamse
muziek- en theatertalent bijeen in een prachtig boek] van Leo Fuld,
Greetje Kauffeld en Annie de Reuver tot
Gerard Cox, Paul de Leeuw en DJ Elstak.
Ze komen allemaal uit Rotterdam en
vertellen over hun carrière. Maar liefst 38
van de grootste namen uit de Nederlandse
showbizz.

€ 9,-

De geschiedenis van een
Roemeens-Joods echtpaar
dat begin twintigste eeuw
vanuit Rotterdam met de
ss Noordam vlucht naar
New York.

van € 14,95
voor

€ 7,50

Bestelbon ‘t Winkeltje
JA, IK BESTEL:
Het boek Foutu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 19,95 voor € 10,00
Aangenaam gezelschap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 17,95 voor €

9,00

Met rad en diamant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 17,95 voor €

9,00

Het Utrechtse Dorp in vroeger tijden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 19,95 voor € 10,00
Tarwewijk in vroeger tijden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 19,95 voor € 10,00
Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 29,95 voor € 15,00
Pim Fortuyn en Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 20,00 voor € 10,00
Leo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 17,95 voor €

9,00

TED  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 25,00 voor € 12,50
Mannen van gezag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 19,95 voor € 10,00
Pablo & Poezië  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 17,95 voor €

9,00

De stem van Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 29,95 voor € 15,00
The Book of Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 14,95 voor €

7,50

Escape to New York  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 14,95 voor €

7,50

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

STUUR DEZE BON op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
OF GA NAAR DE WEBSHOP OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL EN BESTEL DIGITAAL.
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Budget uitvaart
v.a € 1495,-

th

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

s
!
ti eld gd
ra o or
G gekbez
& uis

Uitvaart basis € 2750,-

Maak kennis

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

met de verse
maaltijden van
Uitgekookt

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Voor maar

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

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

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

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Grote sortering

Peulvruchten
Nieuwe oogst

12
.
Bestel nu!
3 verse
maaltijden

95

Maak nu
voordelig
kennis!

naar keuze

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

WINTER Proﬁteer
VOORDEEL
ROLLUIKEN

N
U
van

Knallende
an de
Prijskraker allerlaagste
Weken!!!
prijzen!!!
√
√
√
√

Bespaar energie
Verbeter uw wooncomfort
Bescherm uw huis en inboedel
Verleng de levensduur
van uw kozijnen
√ Gun uzelf privacy en een
goede nachtrust
Echte Heroal Rolluiken
Rolluiken
en Ritsscreens werken 365 dagen per jaar
√tegen
bodemprijzen!!
√ Oerdegelijke kwaliteitsproducten
PRIJSVOORBEELD
VOORBEELD
inmeten en snel geleverd!
√ Gratis
VAN € 560,- VOOR

€ 399,- SCREENS
WINDVASTE

150 cm breed x 160 cm hoog

ROLLUIKEN

Nu een gratis ACTIE
portie verse
erwtensoep
ter kennismaking
bij uw bestelling van
een proefpakket

Onze 5
beloftes
1.
2.
3.
4.
5.

verse ingrediënten
dagvers gekookt
geen verplichtingen
veel keuze
persoonlijk bezorgd

Als enige in heel Nederland!

Aanbieding betreft Heroal HK-842
inclusief Somfy motor met optilblokkering

 Bescherm uw huis en inboedel
 Bespaar energie
 Verbeter uw wooncomfort
 Verleng de levensduur van uw kozijnen
 Gun uzelf privacy en een goede nachtrust
 Inclusief Somfy motor met optilblokkering
 Duits kwaliteitsproduct (sterk pantser, dubbele coating en verzwaarde veren)
 Gratis inmeten en snel geleverd!
Telefoon 010 480 92 20
Website www.bastasol.nl
Showroom Charloisse Lagedijk 563-565, 3084 LC Rotterdam

ALS BESTE
UIT DE TEST

rging
Voor ons is de maaltenijdvobeorzozie
n
ideaal, betaalbaar nte
van veel verse groe
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Gelukkig met kleine
dingen
Voor Vaderdag kreeg mijn man,
een geboren en getogen Rotterdammer, van onze dochter een
abonnement op De Oud-Rotterdammer. Een krant, die hij met
veel plezier leest! Ikzelf stam uit
Zwitserland, maar woon sinds ons
trouwen in 1959 in Nederland.
Toen wij in 1959 een woning wilden huren,
bleek dit niet mogelijk in Rotterdam. Men
moest als echtpaar samen 60 jaar oud zijn of
twee kinderen hebben. Mijn schoonmoeder,
aan de Zaagmolenstraat, bood ons aan bij
haar op zolder te slapen. Daar was geen water, geen toilet en geen verwarming. Wij waren echter dolblij met het aanbod. Ik vond
werk op een kantoor als stenotypiste, werkte
44 uur per week en kreeg een salaris van
225 gulden per maand. Omdat er geld moest
komen voor onder andere de AOW moest ik
55 gulden belasting betalen en hield dus 170
gulden per maand over… Toch was men blij
dat de oorlog voorbij was en men aan de
wederopbouw kon helpen.
Een keer stond ik op het Pijnackerplein en
zag daar twee vrouwen staan waarvan de
ene een gebakdoosje in de hand hield. Er
moest dus iemand jarig zijn, was mijn conclusie. Want anders at men toen geen gebak.
Opeens hoorde ik de mevrouw zonder het
gebakdoosje met een verheven stem zeggen:
“Wat hebben wij het goed, wat hebben wij
het goed.” Dit ben ik nooit vergeten en toen
mijn man en ik later een tussenhuis hadden
gekocht en op iedere cent moesten letten,
waren ook wij gelukkig met de kleinste
dingen.
Alweer jaren geleden kwam onze ene
kleindochter met haar vriendin Pien bij ons
op bezoek en vroeg: “Oma, mag ik jullie
huis aan Pien laten zien?” “Ga je gang”,
antwoordde ik. Na een poos stonden beide
meiden tegenover mij en mijn kleindochter
zei tegen haar vriendin: “Wij hebben een
groter huis dan jullie, maar mijn oma heeft
een nog groter.” Waarop Pien helemaal
verbleekte.
Toen kreeg ik een ingeving, wees op het stel
en zei: “Stel je voor, er zijn twee meisjes.
Het ene heeft een klein appeltje en is zielsblij; het andere met een grote appel trekt een
bek. Wie is nou de gelukkige?” Het was een
poos helemaal stil, totdat mijn kleindochter piepte: “Die met het kleine appeltje.”
“Juist”, antwoordde ik. “Het gaat er niet om
hoeveel men heeft, maar hoe blij men kan
zijn.” En toen zag ik, dat het vriendinnetje
weer een normale huidskleur kreeg… Al
doende leert men, zegt een oude spreuk. En
die heeft nog steeds zijn waarde.
Tenslotte nog, over de oude tijd gesproken,
het volgende. Tot mijn verbazing zag ik toen
in 1959 in de straten van Rotterdam, dat uit
de kleppen van de brievenbussen stukjes
touw hingen waaraan men vanaf de straat
kon trekken, zodat de deur open ging. Kan
men zich dit vandaag de dag nog voorstellen? Ja, andere tijden, andere zeden… Laten
wij de goede zo lang mogelijk behouden!
Ruth Wigman-Kern
Jan van Scorelpark 8
1871 EV Schoorl
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Altijd samenkomsten bij de
schillen- en bananenboot. Foto
Helmuth Tjemmes

Hangen bij
de schillenboot
“Het artikel over de Tweebosbuurt en de Afrikaanderwijk in De Oud-Rotterdammer van 8
januari heb ik met plezier gelezen,’’ mailt Wil de Rooij-Van den Dries (wjderooij1949@hotmail.
com). “Ik was diep ontroerd door al die herinneringen in het artikel. Dat deed me veel. Wat
mij het meest ontroerde is het feit dat jij, als je over de Tweebosstraat schrijft, mijn vader
benoemt. Ik ben een dochter van Jan van den Dries. Ik weet nog goed dat jij vaak bij ons
thuis kwam voor overleg. Doordat je over hem schrijft, blijft hij altijd in onze gedachten.
Hartelijk dank!’’
Voor spoedoverleg bezocht ik Jan van
den Dries ook op zijn werk, bij Römmenhuller Koolzuur aan de Brede
Hilledijk. Hij was chef Binnendienst
en zijn kantoor stond middenin een
grote hal. Zijn bureau was een wrakke
keukentafel met een lade en daarop
een ouderwetse bacolieten telefoon
met een grote draaischijf. Niks
geen afscherming. Jan zat er als op
een onbewoond eiland.
Ook andere dochter Sjaan van den
Dries, (vdhoorn45@gmail.com),
reageert: “Heel erg bedankt voor
het prachtige stukje herbeleving.”
Schillenboot
Jan Poot (janriapoot@gmail.com)
memoreert: “Als jongen van 13
jaar mocht ik in de vakantietijd
meevaren op de schillenboot. We
voeren uit Schiedam-Kethel door
de Poldervaart via de Delftse Schie
door de Parksluizen. Daarna staken
we de Nieuwe Maas over naar de
Maashaven en voeren langs de
grote schepen die daar lagen te lossen of te laden. We meerden af in
de hoek van de Maashaven, achter
de kont van de witte bananenboot.
We doken van de schillenschuit af
als er van de bananenboot pisangs
overboord waren gegooid. Intussen
werden op de kade de jutezakken

Soms was een halve kam bananen de buit. Foto Helmuth Tjemmes

gevuld met schillen en gewogen tot
er vijftig kilo in zat. Als we geladen
waren, voeren we terug door de
Parksluizen richting Kethel en
langs boeren langs de Delftse Schie
en de Poldervaart.”
“De schillenschuit was maar 24
ton en eigendom van varkensboer Van de Mark uit Kethel; de
naam van het scheepje was Paula.
Later is het casco omgebouwd tot
woonark. Ook ging ik regelmatig
mee met mijn vader die ook een
schillenschuit had. Hij voer naar de
Aelbrechtskade bij de Mathenesserbrug, waar de schillenboeren
hun lading schillen, brood en
voedselresten afleverden. Vader
bracht het naar de boeren in Kethel.

Sommige schillenboeren hadden
een trekhond onder de kar. Ik was
erg bang van die beesten, soms
waren ze vals en konden gemeen
bijten. Later werkte ik in de haven
en kwam ik regelmatig in de bananenloods aan de Maashaven.”
Bij de schilleninzameling was
het altijd druk met mensen die
een praatje kwamen maken en de
laatste buurtnieuwtjes uitwisselden.
Maar ook keken hoe zwemmende
jongens restbananen verschalkten.
Dat waren de op pruimtabak kauwende kringetjesspoegers.”
Verhuizen
Ik heb er nimmer een geheim van
gemaakt dat de Afrikaanderwijk bij

mij favoriet was. Op Katendrecht
stond 72 jaar geleden mijn bedje,
daarna eventjes, na een verhuizing, op de Bloemhofkant van de
Groene Hilledijk. Daarna werd
een zolderkamer in de Pantserstraat (Hillesluis) mijn domein en
dat bleef zo tot ik (moest) ging
trouwen, Twee woningen had ik
in de Rosestraat en wel tot het
moment dat deze vielen onder de
slopershamer. Aan het begin van de
jaren zeventig waren eerst de Saffraanstraat en daarna de Alsemstaat
in Hoogvliet mijn nest van vertrek.
Een mens verhuist wat af in zijn
leven. De laatste halteplaats in de
verhuislijn is een levensloopbestendig appartement langs de Nieuwe
Maas in Pernis. Dus direct aan het
water van de Nieuwe Maas. Het is
eveneens een publiek geheim dat
ik angst heb van water, want als
kind ben ik bijna verdronken waar
ooit het schillenbootje de stinkende
lading kwam halen.
Cruisen
Aan de andere kant ben ik gek
van water, vanwege de hoeveelheid cruises op rivier en zee die
ik achter de rug heb. Zowel als
passagier als in de rol van gids/
gastheer en ook nog een tijdje
als assistent-purser op de Rijn en
Donau. Ik heb drie boeken over de
cruisevaart geschreven en ben deze
aan het afronden. De inhoud gaat
niet alleen over de mooie oevers
en toeristenoorden langs de Rijn,
Moezel en Donau, maar ook over
het personeel dat elke vaardag met
een glimlach en vriendelijk stralende ogen het werk uitvoert. Maar
ook wat zich tijdens de pauzes en
rustmomenten in hun verblijven in
het achterschip afspeelt. Momenten
van jaloezie, kift en de greep van
amor wisselen elkaar af en het kan
soms hard toegaan.
Veel herinneringen kwamen bovendrijven toen ik deze aflevering
aan het schrijven was. En dat
kwam door een foto van een van
de bananenboten die havenmensen
aan het lossen waren. Zoals steeds
zijn reacties en bijzondere verhalen
welkom op reinw@telfort.nl

De hoek Hilledijk en Martinus Steynstraat in de Tweebosbuurt. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet
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SCHERP GEPRIJSD

vrijblijvend

OPLEVER GARANTIE

EUROVERTO
MEUBELEN
BIJ EUROVERTO

Vraag geheel

een offerte

SPOED ONTRUIMING

aan!

oijen
hn
Jova
n Ballego

RUIMT OP!!

MOGELIJKHEID TOT OPKOOP Leegruimen
VAN WAARDEVOLLE GOEDEREN

van
woningen
tot
in de
DONATIE VAN INBOEDEL AAN GOEDE DOELEN
puntjes
verzorgd
MILIEU BEWUST AFVOEREN AFVAL

ZIT U GOED

ALTIJD 10 TOT 30 % KORTING
OP ONZE EIKEN MEUBELEN
SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN
KOM KIJKEN EN ZITTEN

Vraag geheel vrijblijvend eenGESPECIALISEERD
offerte aan! IN VLOER VERWIJDERING

06 17 60 65 05

|

DELEEGRUIMER.NL

100% op maat
gemaakt

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

GROTE COLLECTIE
SENIOREN
GROTE
COLLECTIE
BANKSTELLEN
SENIOREN
BANKMET
BINNENVERING
STELLEN
EN BINNENVERING
HOGE ZIT
MET
DRAAI -

vanaf

€ 750.-

VANAF 698.-

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN

Fitform 542
sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en relax/
kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 Bekleding in stofsoort 1, andere
stofsoorten ook mogelijk.

EN HOGE ZIT
DRAAI - RELAX RELAXFAUTEUILS FAUTEUILS
LEDER
LEDER

vanaf € 1.998,=

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

STA OP
FAUTEUILS
STA OP MET
FAUTEUILS
MOTOR
2 MOTOREN
LEDER
MICROVEZEL
VANAF 798.-

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

De zaak
van vertrouwen!

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

EUROVERTO MEUBELEN B.V.

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.
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:
(meer dan de 70 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! )

Vakantie bungalows in
Noord Brabant, Overijssel en Friesland
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

NIEUW 15 t/m 22 november 2019
De Schaapshut Sevenum (Limburg)
Schitterende bungalow met 15 ruime en
luxe gastenkamers met privé badkamer
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.

Prijs per
persoon

1 p. in 2 pers. Prijs per
kamer toeslag (echt)paar

beschikbaar
voor ……

€ 850.00
€ 850.00
€ 825.00
€ 695.00
€ 850.00
€ 750.00
€ 695.00
€ 675.00
€ 825.00

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

5 gasten
5 gasten
2 gasten
1 gast
8 gasten
6 gasten
12 gasten
11 gasten
6 gasten

Van € 950,00 voor €

€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1390,00
€ 1600,00
€ 1400.00
€ 1400,00
€ 1400,00
€ 1650,00

695,00 p.p. (All inclusive )

Een aantal van onze
vakantieweken is al
volgeboekt en staan dus
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.

Maximaal 12 gasten mogelijk

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
* Boekingskosten € 25,00 p.p.
* GGTO Garantiefonds € 15.00

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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TANTE POST
Gerard Cox (1)
In zijn column in De Oud-Rotterdammer van dinsdag 8 januari 2019
gaat Gerard Cox ver, heel ver over
de schreef. Hoewel hij iedereen
een gelukkig en gezond nieuw jaar
toewenst en dat we met z’n allen
moeten proberen er iets leuks van te
maken, hetgeen met een beetje meer
humor etc. toch wel tot de mogelijkheden zou moeten behoren, zakt hij
af tot een meer dan bedenkelijk peil.
Boekhandel Snoek (die daar beslist
niet blij mee zal zijn) is voor Gerard
de ‘Openbaring’ gebleken als het erom
gaat de verdorvenheid van de mens
aan de kaak te stellen en dan wel heel
erg stigmatiserend.
Ik sla de verdere aanloop van zijn stuk
over om te belanden bij zijn prangende vraag: “Mag ik zelf nog even
een vuurwerkbommetje plaatsen?
Waarom lezen wij niet wie dat zijn,
de luitjes die met vuurwerk gooien
naar nota bene ambulancepersoneel?
Heel erg, maar je maakt mij niet wijs
dat dat Nederlanders zijn. Zijn het
soms figuren ‘met een niet westerse
achtergrond’, zoals dat tegenwoordig
zo schijterig heet.” Gerard, de vraag
stellen is hem beantwoorden.
Hiermee gaat Cox dus ver over de
schreef. Hij duidt zonder enig nader
bewijs of onderbouwing op groeperingen in de samenleving die niet van
Westerse afkomst zijn. Ons dus. Immers, wij behoren tot een bevolkingsgroep die vaste grond heeft gevonden
ten oosten van de nul-meridiaan, die
zoals u weet over Greenwich loopt in
Engeland, dat Brexit-ding ten westen
van ons over de Noordzee en waarvan
wij dus ten oosten liggen. Cox is in
lijnrechte tegenspraak met hetgeen hij
eigenlijk wil zeggen. Maar toch. Hij
stigmatiseert en niet te weinig, maar
legt hij daarmee de vinger op de zere
plek? Maar ja, ‘Cox hè?’ Hij is net een
sergeant in militaire dienst, waarvan
wordt gezegd, dat hij alles weet van
niks en niks weet van alles.
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
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Haagse tram op Zuid
Bijgaande foto trof ik aan in De OudRotterdammer. Als eerste denk je dan:
“Wat moet zo’n mooie Haagse tram in
dit magazine. De RET heeft toch óók
mooie tams.” Maar dan ga je effe nadenken en komen de herinneringen weer
boven. Daar komt-ie.
Dit rijtuig is er één van de serie 1100
van, inderdaad, de HTM. Hiervan zijn
er twee naar Rotterdam gekomen, om
te gaan rijden op lijn 12. Deze lijn reed
alleen in de spits, als een verkorte lijn
2 vanaf metrostation Maashaven naar
een eindje voorbij station Lombardijen bij de Reyerdijk. Deze lijn werd gereden met echt oude bakken en dat zegt toch
wel iets over de oerdegelijke kwaliteit. Ze waren echter aan vervanging toe. Een kleine serie nieuw laten bouwen is erg
duur en de HTM ging over op gelede trams. Voorlopig konden de HTM-ertjes de zaak overnemen. Er lagen echter ook
wissels op dit traject en om deze om te zetten was er een truc met tractiestroom in dan wel uit, terwijl de tram onder een
‘krul’ doorreed. Dit systeem werd internationaal gebruikt, ook door de HTM. Deze was echter overgestapt op ‘Vetag’. Dit
werkte op lijnnummer. En daar zat ‘m de kneep. Om de oude tram met bijwagen te vervangen was de Hagenees te klein.
Er moest dus met twee rijtuigen multiple worden gereden. Aangezien elk rijtuig apart van tractiestroom werd voorzien,
waren er ook twee stroomafnemers. De volgende situatie kon zich dan voordoen. Tram nadert wissel, die verkeerd
ligt. Bestuurder ziet dat en rijdt stapvoets met uitgeschakelde tractie onder de krul door. Wissel komt om en bestuurder
schakelt op. De tweede stroomafnemer gaat er dus met tractie onderdoor en de twee rijtuigen staan dwars op het spoor.
En reken maar, dat dit gebeurde. Ook de bestuurders hadden een probleem. Sinds de eerste elektrische trams op de rails
verschenen, werden de tractiestroom en de motorrem bediend met een rijkruk. De Haagse trams kregen echter voetpedalen, net zoiets als de auto. Dit vergt een andere manier van rijden en alleen op lijn 12 werd er ervaring mee opgedaan. Het
gevolg was dat de Haagse trams terug naar huis gingen. Jammer, ze in Rotterdam inzetten was best leuk geweest.’’
H.D. Taal
hdtaal@gmail.com

Gerard Klück
Hendrick Staetsweg 121
3067 VP Rotterdam
Gerard Cox (2)
Met plezier lees ik (geboren 1953) De
Oud-Rotterdammer. Genieten; mooie
verhalen, die het blad zeer de moeite
waard maken. Wel wil ik kwijt dat
ik me als Rotterdammer steeds meer
schaam voor de columns van Gerard
Cox. Hij suggereert op zijn minst in
zijn column van 8 januari dat mensen
van een niet-Nederlandse achtergrond
zich meer dan gemiddeld schuldig
maken aan bedreiging van ambulancepersoneel en hulpverleners. Het is niet
gefundeerd en daarmee stemmingma-

kerij die mensen uit elkaar drijft in
plaats van verbindt. Wat mij betreft:
laat ‘m ergens anders zijn gal spuien,
niet in jullie waardevolle blad.
Jan Ruigrok
j.ruigrok@rigardus.nl

Blokhoofd
Het artikel over de BB (Bescherming Bevolking) in De Oud-Rotterdammer
van 8 januari bracht de volgende herinnering naar boven. Mijn ouders woonden eind jaren vijftig met hun vijf kinderen in de Vijverlaan (Kralingen). In
mijn vaders werkkamer lag een wit geëmailleerd bordje met het blauwe embleem van de BB en de tekst: Blokhoofd Bescherming Bevolking. Dat bordje
hoorde natuurlijk bij de voordeur te hangen, zodat de bevolking wist waar het
blokhoofd woonde, maar zulk vertoon was niks voor mijn vader. Je zou het
trouwens vanaf de straat niet eens hebben kunnen zien, door de gestalde fietsen en de magnolia in het voortuintje. Dus lag het bordje op een plank in zijn
boekenkast. Ik was trots als een aap dat mijn vader hoofd van het hele blok
was. Er woonden namelijk nogal wat respectabele industriëlen, notabelen en
havenbaronnen in het blok Vijverlaan/Slotlaan/Hoflaan/’s-Gravenweg. Wij
bewoonden zelf weliswaar een oud, scheef, lek, krakkemikkig huurhuis, maar
mijn vader was toch maar mooi de baas over de upper five van Rotterdam.
Zelfs burgemeester Van Walsum zou naar hem moeten luisteren, als er nog
eens dijken door- of oorlogen zouden uitbreken.

Gerard Cox (3)
Een aantal columns geleden schreef
Gerard Cox dat hij altijd eerst de
brievenrubriek leest, om te zien of er
reacties op zijn column zijn binnengekomen. Ik hoop dat hij dat deze keer
ook doet, want ik heb na de laatste
Cox (CCtje 8 januari) een appeltje
met hem te schillen. ‘Laten we met
z’n allen proberen er iets leuks van te
maken’, aldus zijn nieuwjaarsoproep.
Ja, denk je dan, goed plan! Maar een
paar alinea’s verderop schijnt Cox zijn
mooie nieuwjaarsboodschap al weer
straal vergeten te zijn. Hij schrijft
over het vuurwerk dat naar ambulancepersoneel is gegooid en dan komt
het: ‘…je maakt mij niet wijs dat dat
Nederlanders zijn’. Uit deze zin blijkt
duidelijk dat Cox er niet bij heeft gestaan, terwijl hij zich wel verlaagt tot
deze racistisch getinte reactie. ‘Ik ga
me zitten schamen als ik het mis heb’,
zegt hij ook, maar dan is het kwaad
van de verdachtmaking al geschied.
Dit soort uitlatingen schaar ik in elk
geval niet onder de noemer ‘er iets
leuks van maken’. Maar Cox zal mijn
reactie wel als ‘zwaarmakerig’ van
zich af laten glijden.

Jan Daan Hillen
jdhillen@tkstschrvr.nl

Guus Koelman
Kruipbrem 15

3068 TE Rotterdam
gakoelman@gmail.com
Naschrift redactie
De redactie beschouwt deze discussie
hiermee als beëindigd. Wij willen in
geen geval dienen als podium voor
politieke en/of religieuze discussies,
noch een opiniërende rol vervullen. Beslist niet vanuit de gedachte
dat onze lezers geen mening zouden
mogen hebben, want vrijheid van
meningsuiting hebben wij hoog in
het vaandel staan. Vandaar ook dat
wij Gerard Cox, als columnist, veel
vrijheid geven. Natuurlijk hoeft u het
niet eens te zijn met zijn ideeën en
mag u daar ook uw eigen gedachten
over hebben. Echter, De Oud-Rotterdammer heeft zich altijd ten doel
gesteld de lezers te verwennen met
nostalgische verhalen om zo de sores
van alledag even naar de achtergrond
te dringen. Conflicten en narigheid
krijgen we in de andere media al
genoeg over ons heen. De OudRotterdammer wil de lezers juist een
feel good-momentje bieden en zich
daarom verre houden van de waan van
de dag. Even kunnen wegdromen naar
vroeger tijden en misschien weer even
je geheugen opfrissen met nostalgische verhalen. Daarvoor willen wij
het podium bieden, zoals we in onze
allereerste krant in 2005 al aangaven.
Met een dubbeltje naar Jamin
Oh, die De Oud-Rotterdammer van
vorige week! Het brak mijn hart toen
ik daarin over Jamin las. Ik dacht terug aan de ‘koekkruimels’. Mijn lieve

moeder had ons een heel dubbeltje
gegeven om naar Jamin te gaan. Op
maandag stonden er lieve dames in de
winkel, die aan mijn broertje en mij
een enorme puntzak vol kapotte koekjes meegaven voor een dubbeltje. Zo’n
prachtig zilveren dubbeltje, dat wij om
en om draaiden in onze jongenshandjes. De Oud-Rotterdammer houdt er
geen rekening mee dat wij onze moeder nog voor geen duizend dubbeltjes
terug op aarde kunnen krijgen!
Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl
Borstelfabriek Overschie
Nog voordat ik het stukje heb gelezen,
roep ik enthousiast bij het zien van
de tekening Borstelfabriek Van den
Burg - PETER VAN DER HOEST!
Wat een herkenning! Ik zat op de mulo
(A.W.F. Idenburg aan de Korfmakerstraat Rotterdam) samen met o.a.
Peter van der Hoest. Met hem werkte
ik iedere maand aan de schoolkrant.
Naar de drukker (sigarenzaak met
een goedkope drukpers) en vervolgens in de klassen verkopen. Later is
Peter journalist geworden. Maar in de
vakantie kon ik een baantje krijgen bij
Van den Burg Borstelfabriek. Immers
- zoals in het stukje vermeld - de vader
van Peter van der Hoest was daar de
personeelschef. Snel geregeld dus. Bij
Van den Burg maakten ze o.a. kleine
houten nagelborsteltjes. Daar moest
een stempel op komen. Ik dus achter
de pers en zo veel mogelijk borsteltjes
stempelen. Het kan ook een soort
van inbranden zijn geweest. Weet
ik niet meer. Wat leuk om dit stukje
geschiedenis te lezen. Wat is De OudRotterdammer toch fantastisch.
Willem Verdam
Mijnsheerenland
jwkverdam@kpnmail.nl
Nieuwelingen pesten
In de scheepvaart wist men ook van
wanten als het ging om beginners
pesten. De bekende schop met het
voetje liet de ongelukkige meestal in
de kolenbunker belanden. “Ga jij eens
twintig meter waterlijn halen.” Als je
het door had, antwoordde je: “Wilt u
hoog- of laagwaterlijn?” Berucht was
ook de kompassleutel. Het slachtoffer
werd dan naar de stuurmachinekamer
gestuurd om een tientallen kilo’s
wegende slagsleutel voor de schroefas
naar de brug te brengen. Daar kreeg
hij dan te horen dat de stuurman het
kompas al met zijn vingernagel had
vastgezet. Maar ook kreeg een stuurman eens te horen dat de eigenaar van
de sleutel het ding graag schoon en
onbeschadigd terug wilde hebben. En
weg was het groentje…
P. Hoogeveen
De Elzen 30
2941 VM Lekkerkerk
0180-663069/06-28134466
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Aanvang 19.45 uur. Voor inschrijven
en meer informatie zie www.denksportcentrumdelombard.nl

Klassenfoto
Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 ging ik naar de lagere school (De
Vonk?) in de Polslandstraat/Tarwewijk. Hiervan kan ik mij maar weinig
herinneren. Het enige dat ik nog weet is dat we werden voorgelezen uit het
boek ‘Afke’s Tiental’. Op de klassenfoto staat de heer Bleeksma. Het derde
meisje van rechts ben ik, met een strik op mijn hoofd. Ik denk dat ik toen 11
jaar oud (1946?) was en in de zesde klas zat. Is er iemand van de foto die mij
er wat over kan vertellen?
Corrie Schaap
zendmijjemail@ziggo.nl

Schiedijk
Alweer heel lang geleden, ik geloof
eind jaren zestig, stond er een klein
berichtje ergens in de krant, dat de
Schiedijk van de Holland Amerika
Lijn was gezonken. Net als de Titanic
was hij op een ijsberg gevaren bij
Newfoundland. Nu zou ik zo graag
eens te weten willen komen hoe het
de bemanningsleden toen is vergaan.
Hoe zijn ze gered? Door wie? Zijn ze
via Canada per vliegtuig naar Schiphol
gevlogen? Hebben er ooit stukjes in de
Nederlandse kranten over gestaan met
foto’s? Zelf heb ik alleen maar een
kustreis met het schip meegemaakt
naar Hamburg en Antwerpen. De grote
reis naar Baltimore in Amerika mocht
ik toen niet mee van mijn vader. Het
ging toen namelijk heel slecht met
mijn moeder die in Dijkzigt lag en
kort daarna is overleden. Wie weet iets
meer over het lot van de Schiedijk en
de bemanning?

B.G. Groeneweg
Gruttostraat 310
3291 XG Strijen
Bridgecursus semi-beginners
Na de starterscursus ‘Bridge in een
Flits 1’ organiseert Denksportcentrum
de Lombard de vervolgcursus ‘Bridge
in een Flits 2’. De vervolgcursus start
dinsdag 8 januari 2018 en duurt 23
weken. Deze cursus is ook geschikt
voor (club)bridgers die willen bijleren
over speelplan sans, speelplan troefcontract, limietbiedingen, uitkomen,
herbieding van de openaar, snijden,
doubleren, signaleren, herwaarderen
en azen vragen. Bij de lessen wordt
gebruik gemaakt van het boekje
‘Bridge in een Flits 2’ van oud-wereldkampioen Berry Westra. De cursus
wordt gegeven in de benedenruimte
van het Denksportcentrum de Lombard, Lombardkade 28, Rotterdam.

Drukkerij Van Veen & Scheffers
Als lezeres van De Oud-Hagenaar was
ik laatst in Capelle aan den IJssel op
bezoek bij een oude dame en bij de
ingang van de ouderenflat zag ik de
krant met het bekende kopje, echter nu
De Oud-Rotterdammer. Die kon ik beslist niet laten liggen en deed hem, als
ware het een cadeautje, snel in mijn
handtas. Heerlijk om weer eens iets uit
Rotterdam te kunnen lezen. Waarom,
vraagt u zich misschien af. Ik zal het u
uitleggen: mijn vader, Jan Willem Scheffers, had samen met zijn compagnon, de heer C.H. van Veen, destijds
een drukkerij in de Vlaggemanstraat,
op nummer 5, in Rotterdam. Zij hebben deze zaak decennialang in goede
banen kunnen laten voortbestaan,
echter toen de Duitse bezetting ook
in Rotterdam de overhand nam, is
hun zaak gewoon verzegeld en dus
afgesloten om reden, dat zij weigerden voor de Duitsers te drukken!
Gevolg: een vijfjarige sluiting en dus
brodeloos. Gelukkig had mijn vader
een Duitse schoonzuster, die het voor
elkaar heeft gekregen, dat zowel mijn
vader als vele andere mannen niet naar
Duitsland werden getransporteerd.
Zo kreeg mijn vader toen een z.g.
Ausweiss en daarop stond vermeld,
dat hij ‘Erdarbeiter’ was en dus in de
voedselvoorziening werkte, wat dus
niet waar was. Ik was, toen de oorlog
in 1940 uitbrak, nog maar zeven
jaar, eerste klas lagere school en kon
natuurlijk ook nog niet alles begrijpen.
Mijn vader heeft met behulp van zijn
schoonzuster ons gezin van eten kunnen voorzien en zo zijn wij de oorlog
doorgesukkeld. Ik had toen een broer,
die vijf jaar ouder was dan ik en kreeg
in de oorlog in 1942 nog een zusje.
Als enige ben ik nu nog over uit het
gezin van toen. Na de oorlog is de
zaak in Rotterdam weer opgestart als

een van de eerste bedrijven, die weer
elektriciteit kregen. Waarom? Omdat
ze geweigerd hadden voor de Duitsers
te werken mochten ze het Gedenkboek
drukken voor het Frans-Canadese
leger, dat Nederland had helpen
bevrijden van de overheersers. Van
dit boek, helemaal in de Franse taal
gedrukt, met veel foto’s van o.a. de
generaals Eisenhower en Montgomery
en pentekeningen van ‘de jongens uit
het veld en van het front’ heb ik er nog
één in mijn bezit gelukkig. U ziet, het
was als het ware een beloning voor
hun dappere houding in deze oorlog.
Omdat ik toen nog heel jong was, zou
ik zo graag willen weten wat er met
het personeel van de drukkerij in de
oorlog is gebeurd en of deze mensen
wellicht wél met een of andere razzia
naar Duitsland zijn vervoerd. Zijn er
nog kinderen of familieleden, die nog
iets van Drukkerij Van Veen & Scheffers uit de Vlaggemanstraat weten?

Van foto’s weet ik, dat er wel 15 of 20
mensen werkten.
Mw. H. Scheffers
Papyruspad 37
2283 HG Rijswijk
langeveldscheffers@ziggo.nl
Koor De Meezingers
De Meezingers, koor voor 50+, zoekt
dames en heren om zich te versterken.
Wij zingen een gevarieerd repertoire
Nederlandse liedjes met begeleiding
van twee accordeonisten. Heeft u geen
zangtalent, maar vindt u zingen heel
gezellig, kom dan eens luisteren bij
de repetitie op maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur. Zaal Wings aan de
Lengweg 150, Hoogvliet. Wij treden
regelmatig op in verzorgingshuizen
om de mensen een gezellige middag
te bezorgen. Meld u aan bij Ellie van
Mechelen, secretaris, 06-34127132 of
mail naar w.hoven3@upcmail.nl

Monsterboekje
Op een bazaar kwam ik het monsterboekje tegen van Hendrikus Wilhelmus
Helwig, 4 april 1938, Rotterdam. Kent iemand deze mijnheer of familie van
hem en wil hij of de familie dit hebben? Dan kunt u het bij mij afhalen.
Theo Roelofs
Rotterdam
theomiriamroelofs@gmail.com

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

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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TANTE POST
BB
Mijn man had vrijstelling van dienst
gehad. Was-ie niet blij mee, want
hij wilde zo graag. In 1970 kreeg hij
bericht dat hij naar de BB moest. Met
tegenzin ging hij z’n plunjezak halen.
Ik, als vrouw, moest dingen op zijn
jasje naaien. Een heel zakkie vol, tot
zelfs gouden knopen toe. Heb me eigen rot genaaid, maar alles zat op zijn
jasje Op woensdag moest mijn man
voor het eerst; hij ging op mijn Mobylette. Hij zeg: “Ik ga met die laarzen
de tram niet in. Ze horen me van verre
aankomme.” Mijn man weg. Hee, daar
stond een politieagent. Effe vragen
waar ik heen moet. Dus hij stopt
voor die agent. Gaat die agent in de
houding staan. Hand tegen z’n slaap
en hij zei: “Wil meneer wat vragen?”
“Ja”, zei mijn man. Toen antwoordde
de agent: “Meneer gaat rechtdoor,
meneer dit en meneer dat...” Haha!
Toen weer in de houding en mijn
man weg. Wel heel hard in zichzelf
lachend, want hij moest niks van de
politie hebben. Nadat ze zijn chromen
brommer in beslag hadden genomen,
vond hij ze toch wel schappelijk... Te
laat aangekomen bij de BB ging hij
een lokaal binnen. De leraar sprong
ook helemaal in de houding, eveneens
met die hand bij z’n slaap. En hij zegt:
“Meneer, gaat u daar zitten.” Nou,
dat was wel effe binnekome. Even
later: “Wil meneer kofﬁe? “Ja”, zei

mijn man. Het was pauze en de leraar
vroeg aan mijn man hoelang hij bij de
BB was. “Nou”, zei mijn man, op z’n
horloge kijkend, “precies anderhalf
uur.” Daarop zei die man: “Als jij niet
maak dat alles op je jas eraf gaat, trek
ik het eraf, want je bent nu generaal!”
Whahahaha! De pret was gauw over.
Dat was zijn eerste BB-ervaring. Oh,
wat heb ik gelachen.

een telefoon van een collega. Die
hoorde dan ineens muziek door de
telefoon en wist niet waar dat vandaan
kwam. Ook leuk was om stiekem een
pagina uit de Candy (seksboekje) tussen de stukken in een dossier van de
chef te leggen en dan naar z’n gezicht
te kijken. Dat waren leuke, onschuldige tijden.

3

4

Pesten
‘Hoe pest ik nieuwelingen’ vond ik
een herkenbaar stukje. Ook ik heb
meneer De Leeuw moeten bellen.
De telefoniste was er niet blij mee.
Achteraf denk ik: hoeveel van die
telefoontjes zou ze per dag krijgen?
Is er geen telefoniste van Blijdorp die
eens wil reageren?
Zelf was ik wat dat betreft ook geen
lieverdje. Ik had een doosje zwarte
schoensmeer in m’n bureaula bij
Furness scheepvaart en als iemand
even naar de wc ging of even weg
moest, smeerde ik zijn telefoon in met
schoensmeer en liep hij met een zwart
oor over de afdeling. Lachen hoor!!
Je had in de jaren ‘70 ook bepaalde
telefoonnummers in het buitenland
en daar was muziek op te horen (Wie
weet daar meer van?). Ik draaide dat
nummer en schakelde het door naar
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sociaal economische raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draaiend een gat maken;
43. man van adel; 45. duizend kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. telwoord; 54.
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DE SJAAL: € 19,95

DE
19,95
Leuk SJAAL:
cadeau voor de €
feestdagen!
(leverbaar zolang de voorraad strekt)

Leuk cadeau voor de feestdagen!

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs klaarliggen. Ditmaal gaat het om zes exemplaren van een bijzonder
boek, ons aangereikt door de RET, getiteld ‘RET op de Kleiweg,
toen, nu en later’. De locatie Kleiweg is al bijna 60 jaar het kloppend hart van de vervoersmaatschappij van Rotterdam en daar is
heel wat gebeurd, zoals uit dit fraaie werkje vol verhalen blijkt!
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1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14.
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58

bevroren water;
groot ongeluk;
19. strook;
21. kosten
koper
(afk.);
vochtig;
onder1.opstootje;
jong varken;15.
2. inhoudsmaat
(afk.); 17.
3. raamscherm;
4. openbaar
vervoermiddel;
5. plaats
in Italië;
6. 22.
verslaafde
aan24.
harddrugs;
deel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland; 32. logé (eter);
7.33.
bewerking
van
melk;
8.
toestand
van
rust;
9.
loofboom;
10.
aluminium
(scheik.
afk.);
11.
gymnastiektoestel;
16.
plaaggeest;
18.
paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt;
42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48. familielid; 49. melkklier;
snijwerktuig;
20.
plaats
in
Gelderland;
21.
oogholte;
23.
bloembolgewas;
25.
schuin
toelopend;
26.
plaats
in
Noord-Brabant;
27.
een50. twaalf uur ’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvliegtuig; 58. schoon en
proper;
61. bloeiwijze;
62.
of kaartspel;
64. ontkenning;
65. schoolvak;
Bredase
voetbalclub;
heid
van elektrisch
vermogen;
29.dobbeldraaisnelheid
van een motor;
32. onhandig gedoe;
34. Noorse67.
munt;
36. deel van
een kamer;68.
37.
dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbrandingsrest;
78.
Aziatisch
rijstgerecht;
79.
godin
van
de
maan;
81.
koninklijke
landmacht
(afk.);
82.
sociaal economische raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draaiend een gat maken; 43. mantijdperk;
van adel; 83.
45.
bontsoort; 84. troefkaart; 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.
duizend kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. telwoord; 54. deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56.
Verticaal 1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raamscherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Itaventje
57. metalen
wasbak; 59. militair
voertuig; 60.
land
in Afrika;
62. slangvormige
vis;9.63.loofboom;
tramstalling;10.
66. aluminium
lokspijs; 67.
7. bewerking
van
melk;
8. toestand
van rust;
lië; 6.(knaap);
verslaafde
aan harddrugs;
(scheik. afk.);
11.
gymnastiektoestel;
16.73.
plaaggeest;
18. snijwerktuig;
20. plaats
in Gelderland;
21.Radio
oogholte;
muurholte;
69.
oog
in
een
touw;
71.
boomsoort;
koopmansgoed;
74.
Europese
munt;
75.
heilige;
78.
Nederlandse
Unie
23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend; 26. plaats in Noord-Brabant; 27. eenheid van elektrisch vermogen;
29.
draaisnelheid
van
een
motor;
32.
onhandig
gedoe;
34.
Noorse
munt;
36.
deel
van
een
kamer;
37.
(afk.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85. muzieknoot.
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Gebruik de bestelbon op de pagina van ‘t Winkeltje in
deze krant of bestel via de webshop op
www.deoudrotterdammer.nl
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COMBISET VAN
ENEN
DEDE
COMBISET
VANMUTS
MUTS
SJAAL: € 32,95
SJAAL: € 32,95

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan voor DONDERDAG 31
JANUARI 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of per post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen
op www.deoudrotterdammer.nl

1. hoorbaar uitademen;
7. kuit van de steur; 12. oude
doek of lap; 13. Antilliaans eiland;
14. opstootje;
15. bevroren water; 17. groot on61
62
63
64
geluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente;
65
67
31.
rivier 66
in Engeland; 32. logé (eter); 33.
paleis in Apeldoorn; 35. dop68op zuigfles; 37.69tennisterm; 38.70man met veel71
ervaring; 41.
Japanse
munt;
42.
deel
van
eetservies;
44.
kier of spleet; 46. Portugese
wijn; 47. wildebeest; 48.
melkklier; 50. twaalf
72
73
74
75 familielid; 49.76
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77
78
79
80
81
kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73.
83
85
ons volkslied; 76.82meisjesnaam; 77. verbrandingsrest;
78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van84
de maan; 81. koninklijke
landmacht
(afk.);
82.
tijdperk;
83.
bontsoort;
84.
troefkaart;
86.
bedroevend
(triest);
87.
eenvoudig
restaurant.
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Verticaal
Horizontaal

BESTEL
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NU!
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Velen
hadden
dat goed (en voor hoe
Uit alle goede inzendingen
38
39
40 meer mensen
41 dat geldt des te beter!).
42
43 lootten
wij vijf prijswinnaars44die ieder een exemplaar
krijgen
toegestuurd
van
het
boek
‘Rotterdam
Zuidplein
in
45
46
de twintigste eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: J.H. Wijnhorst, Tiny Koppe, G. van
47
48
49
Westreenen, J. Punt-de Ruiter en Antoinet de Geus-van Dam.
Horizontaal
54
55

Maar met De Oud-Rotterdammer
muts en sjaal zit u er warm bij!

Gebruik de bestelbon op de pagina van ‘t Winkeltje in
(leverbaar
strekt)
deze krantzolang
of bestelde
viavoorraad
de webshop
op
www.deoudrotterdammer.nl

De oplossing van de eerste puzzel van dit jaar was een zeer positieve insteek voor 2019 en luidde:
15

KOUD HÈ?

Diapresentatie
Zondag 27 januari is in partyboerderij
Het Wapen van Degenkamp aan de
Dordtsestraatweg 577 een diapresentatie te zien over de Dordtsestraatweg
en omgeving. Er worden dia’s getoond
van de winkels die aan de Dordtsestraatweg zaten, de stoomtram, de
Duplexwoningen, de boerderijen die
er stonden, de Smeetlandsedijk, Buitendijk, Pascalweg, de Twee Bruggen
en de Groene Hilledijk. Ook wordt de
ﬁlm ‘De Dordtsestraatweg’ vertoond,
met daarin unieke beelden. De presentatie begint om 14.00 uur. U kunt
ook reserveren bij: Tinus en Bep de
Does, Korte Kromhout 50, 3075 DM
Rotterdam, 010-4855318 of mobiel,
06-15668177.
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Maar met De Oud-Rotterdammer
muts en sjaal zit u er warm bij!

Jaap den Ouden
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam

Ap van Doorne
a.doorne9@upcmail.nl

Puzzel mee en win !!!
2
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14.
opstootje; 15. bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland; 32. logé (eter);
33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt;
42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48. familielid; 49. melkklier;
50. twaalf uur ’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvliegtuig; 58. schoon en
proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase voetbalclub; 68.
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Dinsdag 22 januari 2019

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

Wie verras jij in februari?
Kom samen genieten van Hotel Zuiderduin, op slechts 100 meter van het strand in Egmond
aan Zee. Kies voor een romantische overnachting op Valentijnsdag, zing mee tijdens
de Dinnershow Tribute to Cliff Richard of geniet van een All-in buffet!

Valentijns Arrangement
isch
Romant hten
overnac

Arrangement
- dinerbuffet incl. een drankje
(tapbier, huiswijn & frisdrank)

- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbuffet
- gebruik van zwembad en sauna’s
- valentijnsattentie

v.a.

?
e
c
n
a
D
a
n
n
a
o You W

D

TRIBUTE TO

CLIFFRICHARD
& THE SHADOWS
zaterdag 16 februari 2019

All-in Arrangement
zaterdag 9 en vrijdag 15 februari

Onbeperkt
genieten

,NTVUKHHUALL

€ 64,50

p.p.

Arrangement
- aanvang dinnershow 18.15 uur
- alle drankjes inclusief
(tapbier, huiswijn & frisdrank)

- uitgebreid warm en koud buffet
- live optreden
- luxe dessert buffet
- einde avond ca. 0.30 uur
- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbuffet
- gebruik van zwembad en sauna’s

€ 139,-

p.p.

Arrangement
- dinerbuffet van 18.00 - 20.30 uur
incl. drankjes (tapbier, huiswijn & frisdrank)
- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbuffet
- gebruik van zwembad en sauna’s

v.a.

€ 69,50

Reserveren via www.zuiderduin.nl of 072 750 2000
Hotel Zuiderduin Zeeweg 52 - Egmond aan Zee

p.p.

