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Transport in strengste winter van de eeuw
De koudste winter van de
vorige eeuw? Dat was die van
1962/’63. Oude mensen weten
het nog!! Het was bar en
boos, daar op die autowegen
van Nederland. Er lag heel
veel sneeuw en het was niet
weg te krijgen! We moesten
elke morgen heel vroeg op om
naar die koude open veemarkten te rijden in dat weer. Ik
was zeventien jaar en had
nog nooit zoiets meegemaakt
en veel oudere mensen met
mij evenmin.
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De winter van 1962-1963 ging
gepaard met zeer zware sneeuwval
en sneeuwstormen, ijzel en mist.
Autowegen waren spiegelglad. En
dat maandenlang. Op 20 november
begon het hard te sneeuwen en daarna
te vriezen in 1962; we hebben tot en
met maart ‘63 in de shit gezeten.. Het
sneeuwde 37 dagen!
Veevervoer
Veevervoer in die dagen was geen
pretje. Koeientouwen vastgevroren
aan de hekwerken van veemarkten,
onze handen waren kapot, onze tenen
tegen het bevriezen aan. “Over je
kapotte handen piesen”, zei een oude
boer tegen mij. Dat hielp werkelijk!
Het verzachtte. De paden op de
veemarkten waren glad, dus uitkijken
waar je liep met de koeien. Op 18
januari, tijdens de Elfstedentocht,
was het -21 graden. Ook de Noordzee
was aan de stranden bevroren. Het ijs
kruide tegen de kant. Gelukkig hadden
we goeie kachels in die grote veewagens van J. Buitelaar.
Het IJsselmeer was dichtgevroren. Er
werden zelfs autorally’s op gehouden.
De Waddenzee was dicht, kruiend ijs
stond metershoog tegen de eilanden
aan. Het enige positieve: er was veel
zon op die winterse dagen. De schaatsers van de Friese Elfstedentocht
waren helden. Maar de vrachtwagenchauffeurs ook. Dat waren helden van
de weg in het toen ijskoude winterse
Nederland. Petje af voor deze beroepsgroep, die het toen zo moeilijk had.

Vakantiespecial
Pag. 17-20
Veetransport in de winter van 62/63 was geen pretje

De autoweg Duitse grens-ArnhemUtrecht- Rotterdam was bedekt met
een halve meter sneeuw en ijs. De
Rijn was dichtgevroren. Er was een
Duitse tankwageninvasie. Dat heb ik
nooit meer gezien. Tientallen van de
honderden lege tankwagens, op weg
naar Rotterdam om voor Duitsland
olie te halen, lagen ondersteboven of
op hun zijkant langs de autosnelweg
A12 Duitsland-Arnhem-UtrechtRotterdam. Rijkswaterstaat kon de
sneeuw niet wegkrijgen! Ook de
Merwede, Lek, Waal en Rijn waren
dichtgevroren. Er voer geen schip
meer de Rijn op naar Duitsland.
Duitsland zonder grondstoffen
Duitsland kreeg zijn grondstoffen
niet meer aangeleverd. De Nieuwe
Waterweg was bedekt met grote
ijsschotsen, maar zeeschepen bleven
binnenkomen, dankzij ijsbrekers die
daar voeren van en naar Rotterdam.
De scheepsstukadoors moesten hun
goederen (lossing van zeeschepen)
snel kwijt naar Duitsland en Frankrijk.
Per spoor ging het maar mondjesmaat.
Ook spoorlijnen waren dicht ge-

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

sneeuwd en wissels werkten niet meer,
allemaal bevroren. Het treinverkeer
stond muurvast in het midden van
de winter. Het enige alternatief was
goederen per vliegtuig of vrachtauto
afvoeren. Het vliegtuig was veel te
klein en te duur, dus werd het de
vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeurs hadden hun handen vol om op de
weg te blijven. Ook groenten uit het
Westland moesten afgevoerd worden
naar Duitsland, Frankrijk, Zweden
en verder. De mensen moesten toch
eten, waar ook in Europa. Alles ging
daarom per vrachtauto, gelukkig toen
allemaal nog bezet met twee chauffeurs, op die spiegelgladde ijzelwegen.
Ga er maar aanstaan met zo’n wagen
met een gewicht van 55 tot 60 ton.
Als hij gaat glijden, hou je hem nooit
meer! Proficiat voor deze mannen! En
de jongens die het niet overleefden?
Het waren er teveel. Een is al teveel.

likten, werd het één ijsmassa. Je kon
de touwen zowat niet meer loskrijgen.
Vandaar die kapotte handen. Tijdens
het rijden zag je één bonk ijs vanaf
de radiateur tot aan het einde van de
veewagen. Vanaf het dak tot op de
weg waren de veewagens van voor tot
achter een pegel van ijs, een ijsklomp
van 18 meter lang. Ongelooflijk!
Had ik toen maar een camera bij me
gehad! Het was een witte hel. Mooi,
maar zeer gevaarlijk. Toch werkten
we keihard om de beesten een beetje
normaal te vervoeren, wat wonderwel
lukte, zelfs op de slecht verlichte
autowegen die zo glad waren als ijsbanen. Het was ook nog eens in nacht en
ontij. Er brandde geen lantaarnpaal.
Verschrikkelijk! Maar de koeien
stonden warm, kop aan kont en dik
geladen tegen elkaar, op een dikke
laag zand en stro in de veewagens.
Dat was het belangrijkste.

Koeienpies bevroor
Alles bevroor: de koeienzeik, de
adem van de koeien. IJs zat tegen en
op het dak en de zijwanden van de
veewagens. Doordat de koeien eraan

Overleefd
Wat een narigheid! Maar we hebben
het overleefd. Was ik maar op school
gebleven! Maar moedertje Voort had
de centjes hard nodig, thuis in de

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

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

Kerklaan. Het was er gelukkig altijd
warm rond het zwarte potkacheltje in
die kleine voorkamer van de driekamerwoning.
We laadden elke vrijdag meer dan dertig vrachten vee op de veemarkt van
Zwolle in 1962/63. Twee grote Haagse
vleesexporteurs, Carel Hedeman en
Ed de Kroes-EKRO, en de Rotterdamse exporteur Ben Bos kochten samen
zo’n 700 vette kalveren op deze mooie
grote oude veemarkt. Graskalveren,
koeien en stieren werden gekocht
door de vier grote Rotterdamse
vleesgrossiers en/of exporteurs NVC,
VVH, Philips en Goedegebuur. Waar
is de tijd gebleven! Het grote oude
Rotterdamse gemeentelijk abattoir
bestaat al jaren niet meer, het is de
tand des tijds, te weinig slachtingen,
te hoge kosten. Jammer, maar het is
niet anders. Ook veemarkten zijn al
jaren dicht vanwege dierziektes. Een
honderden jaren oude cultuur moest
wijken voor het algemeen belang,
onze export.
Piet van der Voort
vdvoortprins@hotmail.com

HOGE PRIJS
VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03
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Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring.

- 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

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn.

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

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger
nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen

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

Onze mensen staan klaar als het nodig is.

22

*indien voorradig

#1 URINEBELASTING

Eric van Heelsbergen
U I T VA A R T V E R Z O R G E R

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

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

15 december 2018 - 17 maart 2019
www.bdmuseum.nl

4-wiel scootmobiel
Mercurius

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:

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

Wij kijken verder

010 - 452 02 00

Oostmaaslaan 105 | 3063 AP Rotterdam | www.lhmakelaars.nl

digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

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

+ Creëren sociale werkgelegenheid
+ Ontlast milieu door hergebruik
Hergebruik werkt!

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Traditioneel all-rouNd
NVM makelaars kantoor
vanaf 1960

IEDERE
DAG
ANDERS!



Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Voor bijzondere spullen!

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam
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Zielsgelukkig met inwonen op zolder
Kerst 1957 ben ik verloofd
met mijn huidige man en
daarna hadden wij nog jaren
voor de boeg alvorens we
konden trouwen. In juni 1957,
op zijn verjaardag, was hij in
militaire dienst gegaan en dat
zou voor 21 maanden zijn. Dat
betekende dat hij geen stuiver verdiende. Pas het laatste
half jaar kreeg hij redelijk
uitbetaald. Het kwam erop
neer dat er niet veel gespaard
kon worden. Toch wilden we
beiden in 1961 erg graag ons
ouderlijk huis verlaten en samen iets gaan opbouwen.
Doordat mijn man na zijn militaire
dienst meteen aan een studie voor
leraar bij het technisch onderwijs was
begonnen, waarvoor hij naast zijn
werk twee avonden plus de zaterdagmiddag naar school moest, waren wij
genoodzaakt in Rotterdam woonruimte te zoeken. En die was er niet.
Je moest of samen al behoorlijk op
leeftijd zijn of iets van anderhalf kind
hebben om aan een woonvergunning
te kunnen komen. Geld om een huis te
kopen, hadden we niet. Dus moesten
we een geschikt inwoonadres vinden.
Via via kregen we een adres op
de hoek van de Zaagmolenstraat/
Vletstraat, bij een aardige weduwnaar.

Het was op de eerste verdieping,
boven een woninginrichtingswinkel.
Daarvoor moest je een eerste trap op.
Hier kregen wij een aardige kamer met
daarin, in een voormalige bedstede,
een door een voorgaand inwonend stel
gerealiseerd keukentje. Dan moest
je een tweede trap op, waar op de
tweede verdieping een gezin met twee
zoontjes woonde. Je kwam dan op
een overloop en ging langs de keuken
van die andere familie en daarna nog
een derde trap op, naar de in tweeën
gedeelde zolder. Hier was precies
op de hoek van het huis een kleine
slaapkamer gebouwd. Onze fietsen
konden we niet kwijt. Die stonden in
een fietsenstalling, een eindje verder
in de Zaagmolenstraat.
Toen er bij veel bedrijven niet meer
op zaterdag werd gewerkt, had mijn
man drie avonden avondschool. Hij
ging dan meteen vanuit zijn werk naar
school en om 22.00 uur kwam hij
thuis. Ik hield toen al veel van koken
en had alle tijd om te experimenteren
met nieuwe recepten. Wij zaten dan
drie avonden per week nog laat aan de
warme maaltijd.
Geen douche of warm water
Je kunt het je nu niet meer goed voorstellen, maar we waren zielsgelukkig.
We hadden geen douche en zelfs in
de keuken geen warm water. De grote

Trams gierden dag en nacht door de Zaagmolenstraat

was ging naar de wasserij en verder
werd gewoon overal water voor opgewarmd. Later had ik op de zolder een
loodzware Miele langzaamwasser.
In het begin werkte ik nog een half
jaar heel de week op het kantoor
waar ik voor mijn trouwen in dienst
was en ben daarna voor enkele dagen
part-time, via het, volgens mij eerste,
uitzendbureau Steno-Type, gaan
werken.
Dit deed ik tot onze zoon in november
1963 werd geboren. De kinderwagen

CCtje Feyenoord

c foto burosolo.nl

Zestig jaar heb ik in de Kuip
gezeten. Eerst natuurlijk een
jaar of dertig gestaan. Op vak
G. Na de oorlog ging ik als
zesjarige met mijn grote broer
mee. De eerste wedstrijd die
ik mij herinner is gek genoeg
Overmaas- Excelsior 2-2. Dat
moet de een of andere beslissingswedstrijd zijn geweest.
Later werd het natuurlijk elke
twee weken Feijenoord, toen
nog met een lange IJ. Dan
kreeg ik van mijn moeder zo’n
groot zinken kwartje en dan
liep ik van de Bree over de
luchtbrug naar het stadion.

Cox Column

Om het stadion hing een soort hemelse
sfeer, ik kan het niet anders zeggen, nu
heet dat geloof ik “een aura”. Je ging
die lange trappen af naar beneden, waar
voor de loketten lange rijen stonden.
Het was dan de kunst een meneer die
vooraan stond heel lief aan te kijken,
dan gaf je hem je kwartje en dan kocht
hij voor jou een kaartje dat hij dan
weer door het hekwerk aanreikte. Dat
bespaarde wachttijd. Op het grote voorplein stonden twee agenten te paard
te slapen. De paarden sliepen ook.

Op weg naar vak G kwam je langs de
urinoirs waar een aantal mannen stond
te plassen. Als je dan op de hoek ging
staan en je was uitgeplast dan gaf je de
man naast je een zet en dan lazerde die
hele rij om. Dat heette Truc Elf.
Je hoefde niet naar boven, naar G, je
kon ook naar X, dat waren de bankjes
achter het doel, dat was nog veel
mooier. De bal kwam namelijk wel
eens over het hek rond het veld en
kwam dan terecht in zo’n afwateringsgoot, en dan mocht je hem nat en wel
naar de keeper terug gooien. Zo’n leren
bal met een veter, weet je nog? De
keeper van Feijenoord heette Visser, en
die noemden wij een “kieskauwer”; hij
kauwde namelijk kauwgum, dat zag je
toen nog niet zo veel.
Feijenoord speelde in de competitie
eigenlijk geen rol, hoewel je daar ook
nog geen benul van had. Later heette de
keeper Bijl, dat is kort Rotterdams voor
“van der Bijl”, terwijl veel later Gerard
Kerkum “van Kerkum” werd genoemd.
Stopperspil was Kroon, de backs Smulders en die andere is plotseling een gat
in mijn geheugen. Ik heb nog een keer
een fenomeen van voor de oorlog zien

moesten we met een katrol naar het
plafond van de gang beneden ophijsen.
Inmiddels was de oude meneer overleden en hadden we de beschikking over
heel de verdieping gekregen. Omdat
we niet in dit huis wilden blijven wonen, hebben we het niet naar onze zin
opgeknapt. Bovendien woonden we
eigenlijk heel knus in onze woonkamer met de warme kolenhaard en voor
die tijd hadden we dus al een heel
moderne open keuken in de kamer.
We hebben dan ook goede herinne-

spelen, die heette Manus Vrauwdeunt,
ik hoop dat ik het goed schrijf. Linksbuiten was van Kilsdonk, die kon van
tientallen meters vrije schoppen binnen
schieten, gewoon keihard, en middenvoor was Joep Brandes, die maakte
“omhalen” hangend in de lucht. Andere
keepers, Panman, Onderstal.
Begin jaren vijftig kwam het (semi) betaalde voetbal, de club kwam door een
manoeuvre van de briljante voorzitter
Kieboom in de hoofdklasse terecht, die
kocht namelijk Holland Sport op, hoewel Feijenoord de beslissingswedstrijd
in en tegen Alkmaar toch ook won,
met 1-0 door een doelpunt van Nico de
Bruijn. Toen werd alles wat professioneler, Coen Moulijn werd voor het
duizelingwekkende bedrag van ik meen
18.000 gulden gekocht van Xerxes, en
Coen was een sensatie. Cor van der
Gijp kwam van Emma uit Dordrecht,
ik herinner mij een 7-3 tegen Ajax
met veel goals van hem, hij is nog
altijd topscorer aller tijden. Ik zag een
wedstrijd tegen de Volewijckers, 11-4,
negen doelpunten van Henk Schouten ,
nog altijd niet geëvenaard. Een andere
tegen Ajax, 9-4, met vijf goals van
Hans Venneker.

ringen aan onze eerste woonruimte, al
gierden dag en nacht de trams langs
het huis door de Zaagmolenstraat.
We waren jong en sliepen er gewoon
doorheen.
Toen we onze dochter verwachtten,
die in mei 1966 geboren zou worden,
zijn we uiteindelijk verhuisd naar
onze eerste flat. Dat was toch wel een
verbetering.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Ja, alle nederlagen ben ik vergeten.
Van ‘61 tot ‘65 werden we drie
keer kampioen, en toen kwamen de
roemruchte jaren zeventig, met de
Kromme, Wim Jansen en Hasil en Ove
Kindvall. Reporter Herman Kuiphof
sprak dat zeer terecht op z’n Zweeds
uit, “Tsjiendwall”, en werd voor straf
“Tsjuiphof” genoemd.
Een jaar of tien geleden had ik er
plotseling genoeg van. Als je al het bovenstaande heb gezien dan valt er niet
veel meer te wensen. Sindsdien gaat
het veel beter met onze club, dus uit
bijgeloof blijf ik maar weg. Het deed
wel veel pijn dat ik er verleden week
met die 6-2 niet bij was.
Oh ja, die andere back heette Oldenburg.
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Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00
FLEXIBEL
010 – 30 74 895
SCHERP GEPRIJSD
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Vraag geheel
Dag en Nacht
bereikbaar
vrijblijvend

OPLEVER GARANTIE

een offerte

SPOED ONTRUIMING

aan!

oijen
hn
Jova
n Ballego

MOGELIJKHEID TOT OPKOOP Leegruimen
VAN WAARDEVOLLE GOEDEREN

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

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.

Vraag geheel vrijblijvend eenGESPECIALISEERD
offerte aan! IN VLOER VERWIJDERING

06 17 60 65 05

|

DELEEGRUIMER.NL

www.venrooytandtechniek.nl

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

Voor informatie
0800 - 288 22 55
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

24 uur per dag bereikbaar

onderdeel van

onderdeel van

WWW.CVU.NL

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 AL UW STOFFEERWERK,
LEEREN ANTIEKRESTAUR
RK, LEEREN AL
ANTIEKRESTAURATIE
ENANTIEKRESTAURATIE
INTERIEURADVIEZEN
VOOR
UW STOFFEERWERK, LEER- EN
EN INTERIEURADVIEZEN

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURA
Altijd een duidelijk
Altijd een du
5
Altijd een duidelijk
5
+
en geheel vrijblijvende
Altijd eenKOduidelijk
RT I N G
offerte
vooraf!
en geheel vri
en geheel vrijblijvende
en
geheel
vrijblijvende
KO R T I N
KO R T I N
G
G offerte vooraf!
offerte voora

offerte vooraf!

Mogen wij ons even voorstellen?

Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

55+

55+

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEU

Mogen wij ons even voorstellen?
Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en
48 uur
service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen
Miedema en Zn.wij
is een
ouderwets
vertrouwd
hollands
bedrijf
waarbij
kwaliteit,
service
en
persoonlijk
Mogen
ons
even
voorstellen?
Restauratiewerk
Wijofrer
Restauratiewerk
Wijechter
restaureren
antieke kasten,
kabinetten,
enmiddel
tafels.
kunnen
wijhouding
antieke
te verhelpen
van uwbureaus
klachten door
vanOok
de vullingen
aan uw
aan meubels
te passen, en u zo te voorzien van een
Stoffeerwerk
U kunt bij ons terecht voor het herstofferen
van ieder
soort meubilair,
zijn wij gespecialiseerd
EEREN ANTIEKRESTAURATIE
EN
INTERIEURADVIEZEN
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtwo
contact nog echt bovenaan staan!! Voor
al uw
stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
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vertrouwd
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Nr. 181

Een haven vol aluminiumbroodjes
De foto van ‘Ken je dit nog’ nr. 181 betrof een plaat uit de Rotterdamse haven,
gemaakt in 1966. Op de foto is de aanvoer van ‘broodjes’ aluminium te zien, die uit
Suriname naar de Maashaven kwamen. Uit de talrijke reacties van lezers kunt u
hieronder opmaken dat aluminium ook van andere plaatsen naar Rotterdam kwam
en dat het een bijzonder product was. Toen nog stukgoed, tegenwoordig per container aangeleverd en vaak lang opgeslagen als de marktprijs niet hoog genoeg
was... Mooie havenverhalen weer, van mensen uit de praktijk. Lees maar mee!
Theo van Engelenburg: “Dit is bij Steinweg,
opslag van metalen zoals koper, zink, aluminium
en tin. Ik was destijds tallieman. Het was een
wereldtijd. Na werktijd effe een pilsie halen op
de Kaap bij Piet Ketting. Toen was geluk heel
gewoon.”
Rinus Anker: “Die grote hoeveelheden aluminium
kwamen pas in Rotterdam nadat enige bedrijven,
zoals Steinweg en Metaal Transport, een vergunning kregen van de London Metal Exchange in
de jaren rond 1975. Voordien zag men eigenlijk
alleen maar aluminium met kleine coasters, die
aan de Noorse kust aluminium laadden en naar
Rotterdam brachten. Was het water hoog in de
Rijn, dan voeren ze naar Duisburg en werden
daar gelost. Was de waterstand zodanig dat zij
niet verder dan Rotterdam konden komen, dan
werd op vrijdagmiddag rond 16.00 uur besteld
om op maandagochtend direct overboord te laden.
Kwamen die bootjes in zwaar weer en belandden
ze in een vluchthaven langs een Waddeneiland,
dan stond je meestal op woensdag nog op de
bootjes te wachten. Als het bleef stormen, kreeg
je maandagochtend te horen dat je voor jan met
de korte achternaam stond te wachten, zonder betaling overigens. De Rotterdamse haven maakte
zich met dit fenomeen niet geliefd. Dit alles werd
grootschaliger toen die opslag van metaal in
Rotterdam goedkoper kon dan in andere concur-

rerende havens. Het product aluminium en andere
edele metalen waren risicovol voor vervoerders
wegens diefstal, dus nog minder geliefd. Het
werd vaak gebruikt door ondernemers in het ferryvervoer op Engeland om hun ledige kilometers
opgevuld te krijgen richting Duitsland, waar zij
veel lading hadden voor Engeland.”
Rob de Hey: “Ik heb mijn hele werkzame leven
in de haven gewerkt. Ik ben nog steeds actief als
gids voor het HBR (Havenbedrijf Rotterdam)
en diverse bedrijven. Ik ben in 1964 begonnen
bij Thomson, aan de Maashaven, daar waar de
foto is gesitueerd. Wat we zien is het lossen van
ingots aluminium, bestaande uit 50 ‘broodjes’
aluminium. Alhoewel er op meerdere plaatsen
op de wereld aluminiumerts gedolven werd en
wordt, kwam deze zending uit Indonesië, met
name van het eiland Billidung aan de oostkust
van Sumatra. Het bedrijf was genaamd Billiton
Mining Company, die het erts dolf en bewerkte
tot aluminium. Een werknemer van Thomson was
een amateurfotograaf, die in 1968 een serie van
circa 30 foto’s maakte van diverse stuwadoorsactiviteiten. Thomson had op dat moment vijf terminals, namelijk Maashaven, Lekhaven, Merwehaven, Waalhaven pier1 en Waalhaven pier 6. Elke
werknemer, die er belang in stelde, kon deze serie
krijgen en ik heb hem nog. Als er belangstelling
voor is, hoor ik dat wel.”

Ken je dit nog?

Nr. 183

Ken je dit nog? Herkent u deze plek in Rotterdam? Wat wordt daar voor hoog gebouw gebouwd, in 1974?
Heeft u herinneringen aan dat gebouw of aan het gebouw dat ernaast staat? Of wellicht aan het plein
dat ervoor ligt? Laat het ons weten, want wij zijn weer razend benieuwd welke verhalen en anekdotes
allemaal schuilgaan achter deze foto. Stuur uw verhalen naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook
groter (beter) te zien.

P. van Noordt: “Betreffende foto is het laden
of lossen van aluminium broodjes. Deze zijn
waarschijnlijk afkomstig van Aluminium Rheinfelder uit Zuid Duitsland. Ook Aldel (aluminium
Delfzijl ) is een mogelijkheid. Bij Aluchemie
Rotterdam, waar ik zelf al 31 jaar werkzaam
ben, kwamen deze broodjes ook aan, maar ook
de grote platen van 20 ton die hier werden gelost
en met de trein verder gingen. De Rotterdams
haven heeft in de jaren 90 vol gelegen met deze
broodjes, omdat de aluminiumprijs zo laag was
dat opslag nog de enige optie was.”
Rob van Deijk: “De foto geeft een heel goed
beeld van wat er in de Rotterdamse haven aan
stukgoed werd aangevoerd en in dit geval betreft
het dus het lossen van aluminium ingots. Veelal
werd dergelijke lading gelost bij de diverse
locaties van de Fa. Steinweg die een jarenlange reputatie had - en nog heeft - met de grote
metaalhandelaren in de wereld zoals Glencore,
Metal Gesellschaft en dergelijke. Aangezien
metalen op de beurs worden verhandeld (London
Metal Exchange) is opslag van metalen een heel
interessante activiteit, met name op de momenten
dat de wereldhandel achterblijft bij de vraag naar
metalen als aluminium, koper en nikkel. Handelaren slaan hun materialen liever op dan ze tegen
te lage prijzen te verkopen en de opslagbedrijven
varen daar wel bij. Dat was ook de reden dat er in
de jaren tachtig een enorm gebrek ontstond aan
geschikte opslagruimte en elke vierkante meter
die beschikbaar was, werd voor de metaalopslag gebruikt (Zelfs bij de Graan Elevator Mij
in de Botlek werden de metalen opgeslagen).
Overigens worden veel metalen inmiddels per
container aangevoerd en ziet men een minimum
aan handwerk.”
Ruud Kuipers: “Dit is loods Fenix aan de Rijnhaven van de ﬁrma C Steinweg Handelsveem.
Er werden daar hoofdzakelijk metalen op- en
overgeslagen, en wat je hier op de foto ziet
zijn bundels aluminium die uit een hele hoop
landen naar Rotterdam kwamen om hier gelost
te worden. Het werd hier tijdelijk opgeslagen
om vervolgens per vrachtwagen, per spoor en
binnenvaartschepen naar de fabrieken te worden
gebracht. Ik werkte in die tijd daar bij een ander
bedrijf, vlakbij Steinweg, en toen in de jaren

tachtig al die havenbedrijven daar weg moesten in
verband met de stadsvernieuwing, verhuisden wij
naar een nieuwe en grotere locatie in de Botlek.
Een tijdje later dreigde een faillissement, waarop
de ﬁrma Steinweg erin stapte en het bedrijf
van de ondergang redde, met als gevolg dat het
nieuwe terrein binnen de kortste keren vol stond
met die bundels aluminium. Ik heb daar een ﬁjne
tijd gehad, maar de mooiste tijd was toch op
Katendrecht.”
Jaap Mudde: “Op deze foto ziet u aluminiumbroodjes, zoals dat genoemd werd, bestemd voor
Alusuisse Zurich. Ik werkte vanaf 1950 bij de
ﬁrma Alpina, respectievelijk Schweiserische
Reederei AG Basel en heb veel van deze transporten verzorgd. De grondstof voor aluminium is
bauxiet of, zoals de Zwitsers zeggen, “Tonerde”.
Bauxiet kwam met grote schepen van de fa.
Suralco Suriname naar Rotterdam en ging dan
met rijnschepen naar Basel en verder per spoor of
vrachtwagen naar de verschillende fabrieken in
Zwitserland. Om aluminiumaarde om te zetten in
aluminium is veel elektriciteit nodig, vandaar dat
veel bauxiet via waterkrachtcentrales in Noorwegen en Zwitserland gemaakt werd.
Ook per spoor werd veel aluminium naar de
verschillende Alusuissefabrieken in Chippis en
Siërra vervoerd, dikwijls waren het dan blokken
of staven van twee à drie ton. Op de wagons werden ze dan vastgezet met keggen en staaldraad
door de fa. Snoeck. Het devies van de NS was
toen “laat ze maar schuiven”. Ik denk dat aluminium in deze tijd wel met containers vervoerd zal
worden.”
Hans Augustijn: “Volgens mijn bescheiden
mening gaat het om zogenoemde ‘broodjes’
aluminium, lading waar Cargadoor, Expediteur en
Stuwadoor Steinweg later groot en bekend mee is
geworden. De foto is mijns inziens genomen bij
Stuwadoor Seaport Terminals (dochter van Furness), in 1966, tevens het jaar dat ik als assistent
waterklerk bij mijn eerste scheepvaartkantoor
James Smith & Zoonen ging werken. Inderdaad,
het bedrijf waarvan de vader van de toenmalige
directeuren van Hoey-Smith in 1965 in Rockanje
is vermoord.”
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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
Geldig t/m vrijdag 8 februari 2019

Verse Dorade

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Geﬁleerd of schoongemaakt
op verzoek
95
Per stuk
of nu 2 voor

€ 5,

€ 10,Openingstijden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.

Vanaf € 350,=

DESCENDRE

55plus
korting

Antiekrestauratie
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij

Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen.

Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen,
Vrijblijvende
prijsopgave, ook aan huis.
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent
u uitgekeken
de kleur
van uw interieur? Laat het
Gratis
halenopen
bezorgen
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.
Gratis
vervangende meubels
Stoelenvlechterij

Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV
Rotterdam
papercord en webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

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

Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en andere
gespecialiseerde
•
Gratis
halen
en bezorgenprojecten zoals
scheepsstoffering.

•

Showroom en

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE Capelle a/d IJssel

open werkplaats
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl

www.welzijnswarenhuis.nl

010 - 24 29 810

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

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

•
•
•
•

korting

Showroom en
open werkplaats

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

IJsclubstraat 68

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

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

3061 GV Rotterdam

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

IJsclubstraat 68

Gratis vervangende meubels

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

Gemino 30
Rollator

De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

55+
korting

DESCENDRE

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

Resonant lekker en kruimig
5 kilo

€ 4,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

RIJNMOND
POSTZEGEL- en MUNTENVEILING

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

Onze volgende 81ste veiling wordt gehouden op
7 en 8 juni 2019
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april. Uw verzameling
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s)
op ons kantoor is gratis (na afspraak).
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe
locatie die goed met de auto als openbaar vervoer bereikbaar is.
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten
(taxateurs) met een zeer goede reputatie.
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf
brengen.

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

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

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

DRINGEND GEZOCHT CHINA
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN
VOORMALIGE KOLONIËN.

Ook aankoop mogelijk of indien
gewenst ter veiling met
RENTELOOS VOORSCHOT.

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial
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De WOZ aanvechten

Uit de praktijk
Na het overlijden van een dierbare kan
diens nalatenschap een extra teleurstelling zijn als de verwachte erfenis
vooral een schuld blijkt. Die schuld kan
het resultaat zijn van een onverwacht
losbandig leven, maar ook van lang
doorleven na het overlijden van de partner. Als namelijk over de erfdelen van
kinderen een rente verschuldigd is die
oploopt naarmate de tijd verstrijkt, kan
deze schuld aan kinderen ook bij een relatief kleine erfenis toch ﬂink oplopen.
Zolang het de eigen kinderen zijn die
door de opgelopen rente een schuld van
de langstlevende ouder erven, zal dit
geen problemen opleveren; ze krijgen
immers toch waar ze recht op hebben.
Maar als het de kinderen van de tweede
echtgenoot zijn die aan de kinderen
van de eerst overleden tweede partner
moeten uitkeren en dus zelf niets erven,
dan kan dat zuur zijn.
Hoewel een hogere samengestelde rente
veelal leidt tot besparing van erfbelasting, raden wij jonge weduwen of weduwnaars toch vaak aan de rente niet te
hoog te maken. Niemand weet immers
wat de toekomst brengt. Hierin meedenken doen wij graag. Veelal wordt ons
advies gelukkig opgevolgd en is men
ons uiteindelijk dankbaar. Is de schuld
ontstaan door een wild en losbandig
leven, dan kan beneﬁciair aanvaarden of
verwerpen wel zo verstandig zijn zodat
u niet met schuld blijft zitten. Bedenk
bij beneﬁciair aanvaarden wel dat u niet
aansprakelijk bent voor de schulden,
maar wel voor kosten die u zelf maakt
voor de afwikkeling.

Ik heb onlangs van de
gemeente de beschikking
ontvangen waaruit de nieuwe
WOZ-waarde blijkt. Om eerlijk
te zijn ben ik me een hoedje
geschrokken. ik wist wel dat
de huizenprijzen gestegen
zijn, maar mijn huis zou €
70.000 duurder zijn geworden. Ik ben het daar absoluut
niet mee eens. Hoe en waar
maak ik bezwaar tegen deze
abnormale verhoging?
Ieder jaar, in de eerste maanden van
het jaar, geven gemeenten nieuwe
WOZ-beschikkingen af. De waarde
die in de beschikking staat, is de
waarde op 1 januari van het vorige
jaar. In de beschikking die u in 2019
ontvangt, gaat het dus om de waarde
op 1 januari 2018. In 2017 stegen
de huizenprijzen in Rotterdam met
gemiddeld 11 procent en ook in 2018
stegen de prijzen met een vergelijkbaar percentage door. Als u dus geen

De aannemer aanbetalen
Laat u de aannemer uw badkamer
of keuken verbouwen, dan is het
gebruikelijk dat u het bedrag van de
offerte niet in een keer betaalt, maar
in delen. Zo kan de aannemer bouwmaterialen kopen en het geeft u kans
wat te sturen in de betaling. Vooral de
laatste termijn - vaak 5 of 10 procent
van de aanneemsom - is handig om
achter de hand te houden zodat de
aannemer een reden heeft om bij u de
punten op de i te zetten.
Vermogen splitsen
De tarieven in box 3 zijn sinds 2017
verdeeld over drie schijven. Het is
nu dus nog aantrekkelijker geworden
om spaargeld boven de vrijstelling
(€ 30.000 per persoon in 2018; voor
2019 is dit € 30.360) te verdelen over
u en uw partner. Zo kunt u optimaal
proﬁteren van het lagere forfaitaire
(ﬁctieve) rendement in de eerste
schijf dat nu inclusief belastinghefﬁng 0,6 % bedraagt over de eerste €
100.000 min de vrijstelling. Uiteraard
kan dat ook met het meerdere van uw
vermogen. De derde schijf begint bij
€ 978.000. Tot twee miljoen kunt u
door te splitsen voordeel behalen.

bezwaar maakt, kunt u nu alvast de
borst nat maken voor volgend jaar.
Voor de WOZ-waarde die u op uw beschikking aantreft, is de marktwaarde
het uitgangspunt. De WOZ-waarde is
daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op
de waardepeildatum. De marktwaarde
heeft de Waarderingskamer als volgt
gedeﬁnieerd: “het geschatte bedrag
waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige
verkoper na behoorlijke marketing in
een zakelijke transactie zou worden
overgedragen op de waardepeildatum
waarbij de partijen met kennis van

Onderhands schenken
Schenken aan kinderen is mooi, maar
als ze in gemeenschap van goederen
zijn getrouwd of geregistreerd, dan
geeft u automatisch de helft weg aan
de partner van uw kind. Voorkomen
dit door een onderhandse akte van
schenking te maken. U neemt daarin
op wie aan wie wanneer wat schenkt.
Vervolgens neemt u een uitsluitingsclausule op, deze kunt u ‘lenen’ van
uw testament. Verander hiervoor
erven door schenken. Dit zorgt ervoor
dat als uw kind mocht gaan scheiden,
uw schenking van uw kind blijft.
Eigen bijdrage zorg
Een vrees voor velen is dat het spaargeld na opname in een zorginstelling
opgaat aan de (hoge) eigen bijdrage
zorg (Wet langdurige zorg). Die
vrees mag sinds begin dit jaar iets
minder zijn want vanaf 1 januari telt
bij de berekening van de hoge eigen

zaken prudent en niet onder dwang
zouden hebben gehandeld”. Om tot
die waarde te komen neemt een computermodel drie onlangs in de buurt
verkochte woningen als uitgangspunt.
Uw woning hoeft daarmee niet vergelijkbaar te zijn.
Als u bezwaar tegen de WOZbeschikking wilt maken, moet u dus
aantonen dat uw woning niet vergelijkbaar is met de geschatte waarde.
Dit kunt u doen door een taxatie te
laten uitvoeren door een NVM-makelaar of door uw woning te vergelijken
met de verkochte woningen die als
uitgangspunt zijn genomen.

bijdrage geen 8% van uw vermogen
maar 4% van uw vermogen extra
mee (de vermogensinkomensbijtelling). Wel is sinds dit jaar de termijn
waarvoor de lage eigen bijdrage geldt
(voordat de hoge eigen bijdrage in
rekening gebracht gaat worden) van
zes maanden in de meeste gevallen
verkort naar vier maanden.
Pensioen via uitzendbureau
Heeft u bij een uitzendbureau
gewerkt (vanaf 1999) en was dit aangesloten bij de ABU, dan heeft u wellicht pensioen opgebouwd. Werkte
u vanaf 2004 bij een uitzendbureau,
dan is dit zeker het geval (als u toen
nog niet pensioengerechtigd was tenminste). Bent u al gepensioneerd en
heeft u nog niets gekregen, vraag dan
bij de pensioenfederatie eens na of
er nog iets op u ligt te wachten (0207512870). Daar kunt u ook terecht
voor andere vergeten pensioenen.

Om te weten hoe de waarde van uw
woning is ten opzichte van uw buren
is het goed eerst te kijken op www.
wozwaardeloket.nl. U kunt op deze
site door het adres van uw buren in te
toetsen, zien wat de WOZ-waarde van
hen is. Dit kan helpen om te beslissen
of u uw bezwaar door moet zetten
of dat u het er maar beter bij kunt
laten. Gaat u bezwaar maken tegen
de WOZ-beschikking, doe dit dan
uiterlijk binnen zes weken nadat u de
beschikking heeft ontvangen en doe
dit aan de hand van marktgegevens
of taxatie. Een voorbeeldbrief vindt u
onder andere op de site van de Vereniging Eigen Huis (www.veh.nl).
Bezwaar maken tegen de WOZbeschikking is zinvol, want u bespaart
meestal niet alleen gemeentelijke
belastingen. Ook voor de inkomstenbelasting is deze waarde belangrijk en
vergeet ook niet de erfbelasting waar
u of uw erfgenamen te zijner tijd mee
te maken zullen krijgen. Nu bezwaar
maken, helpt u nu en in de toekomst.
Lukt het u niet zelf om bezwaar te
maken of weet u niet of dit voor u
verstandig kan zijn; ook daarbij zijn
wij van Akto u graag van dienst.

‘Betalingskorting’ op voorlopige aanslag
Als u voldoende spaargeld heeft en
u volgens de voorlopige aanslag
inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet die u ontvangt van
de belastingdienst moet bijbetalen
dan is het voordelig om in een
keer te betalen. Het bedrag dat u
zo bespaart levert meer op dan
wanneer u in termijnen zou betalen
en het geld op een spaarrekening
laat staan.
Toeslag aanvragen
Nu u de jaaropgaven van verschillende inkomstenbronnen en spaarrekeningen ontvangt, weet u ook of
u in aanmerking komt voor huuren/of zorgtoeslag voor 2018 en/
of 2019. Maak met deze gegevens
een proefberekening op de site van
de belastingdienst en mocht u voor
een toeslag in aanmerking komen,
vraag deze dan voor 2018 voor 1
september 2019 aan.
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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.
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

Te koop gevraagd

Concept Uitvaart

door verzamelaar:

010 - 419 08 72

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

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

Tel: 0182-393492

Informatieavond
Knieartrose

Pijn aan uw gewrichten kan een flinke
belemmering zijn. Helaas hebben veel
mensen last van gewrichtsslijtage (artrose)
in de knie. Als de slijtage zich voortzet,
nemen de klachten steeds meer toe.
Orthopedisch chirurg J.H.A. Antonis vertelt
op woensdag 13 februari tijdens onze
informatieavond over de mogelijke
oorzaken en de diverse behandelmogelijkheden.

13 februari 2019

Aanmelden kan via de website www.medinova.com/evenementen of
via onderstaand e-mailadres. Aan de informatieavond zijn geen kosten
verbonden, u bent deze avond onze gast. U kunt gratis parkeren op ons
parkeerterrein.

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

Specialist:
Onderwerp:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanmelden:

Dhr. J.H.A. Antonis
Knieartrose
Woensdag 13 februari 2019
17.30 - 19.00 uur
Medinova Kliniek Zestienhoven
zestienhoven@medinova.com

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

Daarom Medinova
· 100% verzekerde zorg
· Korte wachttijden
· Altijd dezelfde specialist
· Onze patiënten waarderen ons
met een 8,8 op Zorgkaart
Nederland

www.medinova.com

CU

GRATIS PARKEREN
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Schaatsen op Zuid…
Het sneeuwde afgelopen maand voor het eerst deze winter in
Rockanje. Terwijl ik naar buiten keek en mijn blik de sneeuwvlokken volgde, kwamen de ijsherinneringen. Mijn jonge jaren in
Rotterdam Zuid toen wij nog, volgens sommige ouderen, elk jaar
een strenge winter hadden!
Ik hield toen al van winters waarin we
konden schaatsen. Eerste nachten een
kopje water buiten zetten om te kijken
of het hard gevroren had. Een thermometer hadden we niet. Vervolgens snel
naar de Lange Hilleweg met een voet
op het ijs proberen of het sterk genoeg
was. Meestal na drie nachten de hoge
leren laarsjes van tante Jo aan en met
het sleuteltje de kunstschaatsen er
onder draaien. Verfoeid heb ik ze want
ik verloor ze regelmatig. Nee, toen die
houten noren van ome Arie daar ging
ik op als de brandweer.
Op mijn 13e in de winter van 1954
op woensdagmiddag naar Gouda
geschaatst onder al die bruggetjes
door en met een gekrulde Goudsepijp
op mijn jack genaaid terug. Vanaf
Kralingen in de tram terug naar Zuid.
Net voordat ik op de Putselaan wilde
uitstappen ging er een bootwerker
tegen mijn rug aan hangen. Krak
hoorde ik, een geluid dat ik nooit ben
vergeten. Het was een drama in mijn
jonge jongensleven… Het echte werk
begon in de winter van 1956. Op de

mart aan de Maashaven had ik bij Willem van de Ruit uit Zevenhuizen, met
planten en zaden verkopen, 65 gulden
bij elkaar verdiend. Om wat meer te
verdienen heb ik een paar keer van
school gespijbeld en werkte dan op de
mart aan de Spanjaardstraat. Moest ik
thuis wel eerder bij de brievenbus zijn
dan mijn vader om die verfoeide gele
kaart te onderscheppen met de tekst:
Heden was uw zoon Rinus niet op
school aanwezig. Gaarne de reden van
dit verzuim.
Siem Heiden
Bij de beroemde schaatser Siem
Heiden op de Beijerlandselaan ging ik
mijn eerste echte stalen Vikings kopen. “Loop maar naar boven’, zei de
verkoopster, “daar is mijnheer Heiden
zelf.” De oud-wereldrecordhouder op
de 5000 m was bezig een kartonnen
pakdoos open te snijden met een mes
,,Zeg het eens jongen” vroeg hij terwijl hij mij observerend aankeek. “Ik
kom echte Viking noren kopen meneer”. “Zo, wil jij schaatser worden?”

sprak hij gereserveerd. “Ja meneer,
en wielrenner”, want ik had al een
racefiets met echte tubes die ik voor
15 gulden had opgescharreld. Opeens
was de interesse bij onze topschaatser
weg. Hij ging door met het snijden in
de kartonnen doos maar met de botte
kant van het mes. “Meneer Heiden,
u snijdt met de botte kant”, zei ik
verbouwereerd. “Dat bedoel ik ook”,
sprak hij mij vermanend toe. “Een mes
snijdt maar aan één kant. Je wordt of
schaatser of je wordt wielrenner. “Je
kan maar in één ding uitblinken”.
De Enk
Dezelfde avond naar IJsbaan De Enk
gefietst. Die was bij een ijswinter het
eerst open omdat die in lagen werd
opgespoten. Om 19.00 uur ging het
hek open maar je moest er lang van
tevoren zijn om vooraan te staan. Na
een half uur kon je haast niet meer
schaatsen omdat de rode gravel er
door kwam. Met verwondering heb
ik daar naar twee schaatsers staan te
kijken. Ik was een krabber bij hen
vergeleken! Ik vroeg aan iemand wie
dat waren. Bram Koolmees en Bart
Ouwens van de Smeetslandsedijk waren het. Ze gleden door de bochten en
hadden een echte schaatsmaillot aan!
Een paar dagen later zag ik ze weer

bij IJsclub Thialf in
IJsselmonde. Wat was
ik trots dat ik achter
ze aan mocht rijden.
Van Bram en Bart heb
ik het echte schaatsen
geleerd. Bram werd
mijn vriend en met
hem reed ik mee naar
mijn eerste wedstrijden
in het land. Later in
1965 zijn we op een
echt trainingskamp
geweest in het Noorse
Hamar, met mijn latere
zwager Jan Hordijk
erbij die een kanjer
van een wielrenner is
geworden. Trainen in
de zomer deden we
Rien de Roon op de ijsbaan van Inzell in 1987
in de ijs loze periode
bij Café Biesheuvel
Sicco de Vries en Nico van de Walle.
bij het Kralingse bos. Zaaltraining
1954 en 1956 waren strenge winters
deden we op donderdagavond in de
met Elfstedentochten. In 1956 werd
Gashouderstraat. Kees Verkerk en
zelfs het Nederlands Kampioenschap
Rudi Liebrechts trainden daar ook
op de Kralingse Plas gehouden en
onder leiding van ‘Ome’ Janus van
gewonnen door Rotterdammer Wim
Herpen en Cor Nederveen.Ard Schenk
de Graaff voor Jeen van de Berg en
kwam ook regelmatig langs en zelfs
Gerard Maarse.
de beroemde Russische coach Boris
Stenin heeft daar een training bezocht.
Rien de Roon, Rockanje aan Zee
Later werd schaatsvereniging SVR
opgericht door o.a. oud schaatsers

De toertocht van Bennie
Het is nog steeds geen schaatsweer en we twijfelen hardop of er
nog ooit een Elfstedentocht zal komen. Je kent dat wel, door de
opwarming van de aarde, niet te onderschatten trouwens, zal ‘de
Tocht der Tochten’ er wel nooit meer komen. We hebben geen
echte winters meer.
Maar toch…? Er zijn sinds 1909 maar
15 officiële tochten verreden en 14
daarvan in de eerste twee maanden
van het nieuwe jaar! December deed
maar één keer mee in de geschiedenis!
Er werd door de organisatie uitgeweken naar landen waar wél ijs was.
In Oostenrijk op de Weissensee en
in Finland bijvoorbeeld. Daar was ik
getuige van een wel heel bijzondere
schaatsgebeurtenis. Het gebeurde in
1987. Er werd niet meer gerekend
op de Friese tocht. De schaatstop en
betere toerrijders vertrokken naar het
koude Kuopio aan het Kallavesimeer
in Finland.
De ‘bikkels’ gingen daar in de vroege
ochtend van start voor de alternatieve
Elfstedentocht. Vier ‘rondjes’ van 50
kilometer over het Kallavesimeer bij
Kuopio. Sfeer? Niets! Direct na de
start dook men het donker in. Je zag
daar nog net een hand voor ogen.

ploeg van de legendarische Jeen van
den Berg. Op 1500 meter voor de eerste doorkomst reed Van der Weide in
een diepe scheur. Het ijzer brak geheel
van zijn schaats. Bennie viel hard op
het ijs. Met zijn kop onder het bloed,
hinkelde hij anderhalve kilometer op
één schaats naar de finish en foeterde
dat ‘ie niet voor niks was gekomen.
Hij pakte zijn toerschaatsen en riep dat
‘ie nu de toertocht ging rijden.
“Bennie, je hebt er nu al 50 kilometer
opzitten”, zei de coach van z’n ploeg
geruststellend. “Ja”, brieste Bennie,
“Maar dat was voor de wedstrijd en ik
begin nou aan de toertocht…”.
Oermens Bennie van der Weijden reed
die dag bij -28 c. vijf ronden, goed
voor 250 km! Ik zag Bennie twee
jaar geleden in het ijsstadion Thialf
in Heerenveen waar hij nog dagelijks
klusjes doet. Schaatsen heeft hem
nooit losgelaten.

Bloed
In de eerste ronde vormde zich een
kopgroepje met Evert van Benthem,
de latere winnaar, Bert Verduijn en
Bennie van der Weide van de Finnair

Dokkum 1997
Ik ging in 1997 naar de laatste
Elfstedentocht als ‘mentaal hulpie’
van mijn oud-collega Arend Klos uit
Zoetermeer. Ik zag Henk Angenent

als winnaar finishen. Heel veel later
kwam de tot bloedens toe geblesseerde Arend over de streep op de
Bonkevaart. Hij ging met de trein naar
huis en ik nam ik de regio bus van
Leeuwarden, via Bartlehiem naar de
Dokkum om daar het keerpunt van de
‘schaatsende zwoegers’ te zien. Veel
schaatsfans namen die bus ook maar
die wilden vrijwel allemaal weer snel
terug omdat het ‘s avonds groot feest
zou zijn in Leeuwarden. Effe uitstappen bij het bruggetje van Bartlehiem,
kijken, en dan als een speer terug naar
feestend Leeuwarden. Daar was de
buslijndienst helaas niet op berekend.
De bussen terug waren vol.
Op de overvolle halteplaatsen stonden
honderden rillende wachtenden te
hopen dat ze nog voor middernacht
in de Friese hoofdstad terug zouden
zijn. Ik ging lekker door naar de Dokkumervaart maar in mijn bus gingen
een paar vrienden behoorlijk tegen
elkaar tekeer toen ze wel doorhadden dat doorrijden naar Dokkum wel,
maar uitstappen voor de andere bus,
retour naar Leeuwarden, geen optie
was. Ze vonden onder de vrienden de
‘schuldige’. “Hé Gerrit, jij zei toch
dat we naar Dokkum moesten gaan.
Nou, daar zijn we mooi klaar mee”,
tierden ze.
Gerrit lag zwaar onder vuur van
zijn schaatsvrienden en één vriend

Bennie van der Weijden

mompelde: “1997, Gerrit bij Dokkum
vermoord”.
Ik hoefde die avond gelukkig niet met
de bus terug. Mijn vrouw Bep, die mij
vooruit was gegaan, had een Dokkumer B&B gereserveerd. De andere dag
gingen we met het Dokkumer lokaaltje
terug naar het westen. We hebben ‘s
avonds gezellig een glaasje gedronken
in De Posthoorn, waar we ‘natuurlijk’
oude bekenden tegenkwamen. Barendrechters Jaap Lagenlijk van Larocar,

de Tinus Bosselaar- en Spartavriend
Gerard Rolandus en journalist Ad Onnink zaten daar aan de bar. En zo werd
het toch nog een latertje in Dokkum,
van 4 op 5 januari 1997.
De Elfstedentocht wordt dus meestal
in het nieuwe jaar verreden en daarom
is mijn advies: “Haal je schaatsen uit
het vet!”
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
LAMINAAT

100% op maat
gemaakt

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

setprijs

vanaf € 1.998,=

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

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.

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

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

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

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

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur - E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl
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Het korps de baas

Poffen

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

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

€ 29,95

€ 24,95

Humor uit Rotjeknor
(WEER OP VOORRAAD)
Waarschuwing van maker Herco Kruik
vooraf: dit is geen moppenboekje! Ja,
er staan enkele moppen in, maar de
Rotterdamse humor zit ‘m vooral in de
vele citaten, oneliners, raadsels, liedjes,
gedichten, tekeningen en anekdotes die
zijn opgenomen. Komies en tog om te lagge. Echwel!

€ 7,50
Puin en vriendschap
De bekende Rotterdamse schilder Jan
Wagner beschrijft in dit boek de mensen
die hem tijdens zijn leven hebben gevormd, geraakt en geinspireerd. In elk
hoofdstuk komt een andere verwant,
vriend of collega uit het Rotterdamse
kunstenaarscircuit aan bod. In het boek komt ook
de
pijnlijke familiegeschiedenis van Wagner aan bod als kind van
‘foute Nederlanders’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

€ 19,00

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

€ 32,95

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

€ 29,90
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De Orgelzolders
(WEER OP VOORRAAD!)
Het indringende verhaal over drie Joodse
echtparen die in de Tweede Wereldoorlog onderduiken in de Breepleinkerk
in Rotterdam en door de koster, de
dominee en hun gezinnen worden
verzorgd. Anja Matser schrijft over hun
belevenissen. Ze stuitte bij haar onderzoek op nieuwe informatie, foto’s en verhalen over de families die zich schuilhielden op
de zolderruimtes boven het kerkorgel en over hun helpers.

€ 18,95

Het Rotterdams ABC
Rotterdammers? Mooiste volk ter
wereld! Het Rotterdamse taaltje?
Klinkt ook al zo lekker. Rotterdamse humor? De leukste die er
is. En dat blijkt allemaal wel uit
deze verzameling typische woorden die veel gebruikt worden
door de Rotterdammers. En zo
is dit een klein woordenboek geworden met het mooiste van wat de Rotterdamse woordenschat
te bieden heeft. Leven het Algemeen Beschaafd Rottudams!

€ 7,50

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

€ 20,00

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

15,00

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

29,95

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

24,95

De Orgelzolders .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

18,95

Humor uit Rotjeknor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

7,50

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

32,95

De Oud Rotterdammer wintermuts (aangepaste verzendkosten) . €

16,95

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

19,95

Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

7,50

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

19,00

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

29,90

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

20,00

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

25,00

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

13,95

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

STUUR DEZE BON op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel
OF GA NAAR DE WEBSHOP OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL EN BESTEL DIGITAAL.
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Tel.: 010-4194010

In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

Laat uw gebitsprothese
jaarlijks nakijken!

Onze vestigingen
Algemeen tandheelkundige
& tandprothetische praktijken
■

Capelle aan den IJssel

■

Rotterdam Ommoord

■

Zwijndrecht

■

Gouda

Tandprothetische praktijken
■

Dordrecht

■

Rotterdam IJsselmonde

■

Vlaardingen

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

Wij adviseren u uw mond en uw gebitsprothese jaarlijks te laten controleren. Zo voorkomt
u ongemakken en worden deze vroegtijdig opgespoord. Uw kunstgebit kan bijvoorbeeld te los
zitten of uw tandvlees kan geïrriteerd zijn. Ook een scheurtje in uw gebitsprothese kan nog
gerepareerd worden.
■ Plan vandaag nog een vrijblijvende prothese
check bij ons in!
■ Vraag ook gerust eens naar de mogelijkheden
voor een klikgebit.

■ Deze wordt veelal vanuit de basisverzekering
vergoed en wij dienen de aanvraag voor u in
bij de zorgverzekeraar.
Wij helpen u graag.

LAAT U WEER LACHEN
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De prins, een zakelijk genie
Het jaar 2018 was het honderdste geboortejaar van de Rotterdamse ondernemer Bram van Leeuwen, algemeen bekend onder
zijn alias, Prince de Lignac. Een flamboyante, energieke zakenman, die dankzij zijn opmerkelijke instelling een bedrijf uit de
grond stampte dat op zijn hoogtepunt actief was in zes landen;
behalve Nederland ook in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.
Hij kon voor zijn personeel onuitstaanbaar zijn door ‘s morgens vroeg
bij de prikklokken te wachten op de
telaatkomers. Dan had hij een hartig
woordje met je te wisselen, waarbij hij
ook de hoofddirectieleden niet spaarde. Zij hadden het goede voorbeeld te
geven en moesten per deﬁnitie altijd
op tijd zijn.
Hij was ook boos als iemand uit
verveling een paperclipje verboog,
want dat ding had (hem) geld gekost.
Overtollig briefpapier werd niet weggesmeten, maar op maat tot kladpapier
versneden om dan het liefst aan beide
kanten gebruikt te worden. Hij zei
eens, dat het letten op de kleine kosten
hem tot miljonair had gemaakt.
Dogma’s
Hoewel hij een open oog had voor
veranderingen die in de wereldhandel plaatsvonden, had hij zijn eigen
opvattingen over handel drijven. Daar
waren opmerkelijke dogma’s bij. Toen
het NTI stevig op poten stond was er
ruimte voor het postorderbedrijf KeurKoop. “Want”, zo zei Van Leeuwen:
“Als het met de economie slecht gaat,
wil men studeren. Gaat het goed, heeft
men geld om uit te geven en komen ze
ook bij mij terecht.”
Dat bleek ook te werken. Hij voegde
eraan toe: “Ik ben niet de goedkoop-

ste, maar bij mij kun je in maandelijkse termijnen terecht.”
Ook dat was een goede basis om het
bedrijf succesvol neer te zetten.
Simpel en geen humor
Voor KeurKoop bedacht hij nog een
paar ‘waarheden’. Zo stelde hij vast,
dat je van een artikel slechts twee
keuzes moest aanbieden, een goedkopere en een duurdere. Bood je meer
mogelijkheden aan, raakte de klant in
verwarring en stelde hij zijn aankoop
uit om uiteindelijk helemaal niets te
bestellen.
Verder moest je ervoor zorgen dat de
taal eenvoudig was. De teksten moesten door zowel de dokter als tante
Mien-drie-hoog-achter te begrijpen
zijn. En dan werd wel eens de hand
gelicht met een omschrijving. Bij de
aanbieding van een verrekijker werd
aan het woord occulair het woordje
oog toegevoegd. Dat maakte duidelijk
over welke lens gesproken werd.
Humor verkoopt niet, dat was Van
Leeuwens volgende vaste visie. Toen
een tekstschrijver die regel, zonder het
zelf te weten, overtrad, werd hij bij
Van Leeuwen op het matje geroepen:
De grap: ‘de hanglamp die in ieder interieur goed staat’ is te elitair. Dat dien
je te vermijden. De kopregel boven het

barhoekmeubel ‘Bargezellig hoekkastje’ kan ik wel waarderen.”
In het Japans?
Het verhaal gaat dat Van Leeuwen
zaken deed in Japan en daartoe
leveranciers op zijn hotelkamer
uitnodigde. Door hen in hun eigen
taal toe te spreken, werden door
de ontstane verwarring zeer gunstige deals gesloten. Als het klopt,
maar het kan ook Chinees geweest zijn, poetst dat het imago
van Van Leeuwen als geslaagd
zakenman nog verder op. Het
was bovendien zo, dat door zijn
handelwijze de banken buiten
de deur werden gehouden. Hij
kocht bijvoorbeeld een radio in
voor twee tientjes, verkocht die
voor iets meer dan het dubbele
en kocht van dat bedrag er
twee, waarna dezelfde truc
werd uitgehaald. Zo zorgde hij
bij voorbaat dat de liquiditeit
aan de veilige kant bleef.
Lekturama
Als derde poot onder het concern werd de boekenproducent Lekturama toegevoegd.
Hele series werden binnen
het eigen bedrijf ontwikkeld
en uitgebracht. De Cookery
Bram van Leeuwen schreef ook een boek over hoe je zelf kunt zorgen het beter te krijgen
Cards, de receptenkaarten
in een box, behoorde tot de
complete Lekturama-serie aangebosaaier dan de belofte die eraan toegebestsellers. Boeken werden niet als
den. Tja, en dan komen herinneringen
voegd werd. Er zullen nog heel wat
boeken verkocht, maar als toonbeeld
weer even terug.
huishoudens in ons land zijn waar de
van status, je kocht kennis, wetenrijen boeken met de hoofdletter L van
schap, aanzien. Zoals KeurKoop niet
John Collee
Lekturama op de ruggen jaar in jaar
een lamp verkocht, maar gezelligheid,
johncollee@hotmail.com
uit staan te verstoffen. Soms wordt er
sfeer. Want een stapel papier in een
in de rubriek Lezers helpen Lezers een
mooie omslag klinkt toch een stuk

280) Lenteplaat in 1963 in een buitenwijk. Waar stond de fotograaf?

Door de lens van Hartog (280-281)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet
het fotoboek ‘Rotterdam gefotografeerd
1960-1970’, als eerste deel van een serie
met bijzondere en treffende foto’s, die Henk
Hartog in Rotterdam schoot. Deel 2 van de
jaren 1970-1980 kwam op 23 april 2011 van
de pers. Foto’s van deel 3 kunnen worden
bekeken en besteld via arnoudvoet@online.
nl of www.fotovanrotterdam.nl of 0647775893. Als speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer geldt dat de
delen 1 en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180
foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00
euro) inclusief verzendkosten te bestellen
zijn. Reacties op de foto’s in deze rubriek
zijn uiteraard van harte welkom en worden voor zover van toepassing - afgedrukt in De
Oud-Rotterdammer.

281) Driftig aan het vergaderen in het stadhuis in 1953. Wie zijn de mannen? Reactie: reinw@
telfort.nl
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
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.

Februari
Op vakantie met De Dames

U hoeft er niet voor naar Italië of Frankrijk! Voor het ware
vakantiegevoel kunt u orgineel Italiaans of Frans 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. Benvenuto, bienvenu! 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 10 februari

Benvenuto, bienvenu! Het warme 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 orginele gerechten uit vakantielanden uit de hele wereld voor slechts 26,50 euro p.p. Nu nog Italië, vanaf woensdag
13 februari volgt Frankrijk. Iedere twee weken later, tot en met maart, achtereenvolgens Brazilië en
Japan. Inspirerend voor een vrienden- of familielunch of diner. En dat op een kwartiertje rijden van hartje
Rotterdam in het landelijke 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.

Dutch Swing College Band speelt op SS Rotterdam

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!

GlassWorks, drie solo-exposities

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

Workshop filosofie en levenskunst: Houd jezelf scherp!
Op zondagmiddag filosoferen over de belangrijkste onderwerpen
uit het dagelijks leven? Dat kan bij de maandelijkse filosofieserie:
Houd jezelf scherp! in de Centrale Bibliotheek bij de Erasmus Experience. Op 17 februari gaat het over ‘burgerschap’, op 17 maart
over ‘het onzegbare’ en op 14 april over ‘vrede’. Georganiseerd
door Bibliotheek Rotterdam in samenwerking met Filosofiegroep
Rotterdam. Meer info, totaalprogramma en tickets: www.bibliotheek.rotterdam.nl. Tickets zijn ook verkrijgbaar in de bibliotheek.

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

Orgelconcert in de Fonteinkerk

Aarnoud de Groen speelt Bach, Young en anderen in de Fonteinkerk aan de Terbregselaan 3 Hillegersberg. Aanvang: 15.00 uur. Toegang vrij.

Zondag 17 februari
De filosofie van burgerschap

Filosofeer zondagmiddag 17 februari mee over de
filosofie van burgerschap. Om 14:00 uur in de Centrale
Bibliotheek, 3e etage. Meer info en tickets: www.bibliotheek.rotterdam.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

Tot en met 7 april
Expositie ‘GlassWorks’ in Nationaal Glasmuseum

‘ALL YOU CAN EAT AND DRINK WERELDRESTAURANT’
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.

Drie solo-exposities onder één naam, ‘GlassWorks’, tonen
de veelzijdigheid van geblazen glas, gezien door de ogen
van de Israëlische vormgeefster Ma’ayan Pesach, de
Leerdamse meesterglasblazer Henk Verweij én de Noorse
beeldend kunstenaar Geir Nustad. Nationaal Glasmuseum
- museum, Lingedijk 28-30, 4142 LD Leerdam.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
voor reserveren bel
010-455 13 33
of mail naar
restaurantcathay@gmail.com

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

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

MARTINLUTHERKINGWEG 7 - 3009 EW ROTTERDAM

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.
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Ga met chauffeur Hans mee
naar Berlijn
Berlijn is een prachtige stad. Touringcarchauffeur Hans van de Molegraaf van De Jong Intra Vakanties
vertelt er razend enthousiast over.
“Het mooie Berlijn met een rijke geschiedenis
die maar kort geleden heeft plaatsgevonden.
Een hele interessante stad, groot van opzet met
uiteraard restanten van de muur en natuurlijk ongelooﬂijk veel prachtige gebouwen,
monumenten, parken en de vele bezienswaardigheden. Ook een uitstapje naar Potsdam mag
u niet overslaan als u Berlijn gaat bezoeken.
Onze sympathieke gids Bernd laat u zoveel
mogelijk zien door zijn slimme routes en mooie
verhalen. Iemand waar ik ongelooﬂijk goed

mee kan samenwerken. Wij laten u vrij in uw
bezoek aan Berlijn, maar bieden u de mogelijkheid om zoveel mogelijk te kunnen zien en
ervaren van deze prachtige stad. Zo organiseren
we ‘s avonds voor u een lekker 3-gangendiner
in een sfeervol restaurant en kunt u nog extra
genieten van de mooie boottocht op de meren
rondom Potsdam en van een schitterende gezellige avondtoer. Ik heb er nu al zin in om u door
deze wereldstad te mogen rondrijden en hoop
u met onze gids Bernd te mogen begroeten het
komende seizoen!”
Er zijn vele data met vertrekgarantie. Het hotel
is midden in het centrum van Berlijn. U reist per
luxury class touringcar.

De mooiste Paasreizen per comfortabele touringcar
Reiscode: eflon01

Paasreis Bruisend Londen

€ 299*p.p.

4-daagse busreis

Reiscode: ebend03

Paasreis Zwarte Woud en de Elzas

€ 319*p.p.

5-daagse busreis

Reiscode: eblof02

Paasreis Moezel en Rijn

€ 319*p.p.

5-daagse busreis

Paasreis Dresden, Meissen en Weimar
5-daagse busreis

Paasreis Heidelberg en het Odenwald
5-daagse busreis

Vliegreizen

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

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN

Reiscode: eblud04

€ 339*p.p.
€ 345*p.p.

5-daagse busreis

Autoreizen

€ 339*p.p.
Reiscode: efber02

Paasreis Boeiend Berlijn

Busreizen

Reiscode: ebglc01

Verre reizen

Steden reizen

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

Seniorenvakantie in de Oisterwijkse natuur

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN.

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.

Al meer dan 30 jaar organiseren wij als familiebedrijf vol passie volledig verzorgde seniorenvakantie in de parel van Brabant “Oisterwijk”! Ons gastvrije hotel
is gelegen in het prachtige buitengebied van Oisterwijk te midden van bossen en
vennen. U kunt heerlijk ontspannen op het ruime terras en genieten van de natuur
die volop aanwezig is.
Wij bieden volledig verzorgde vakantieweken aan op basis van vol pension. Dat wil zeggen logies,
ontbijt, lunch en diner. Kofﬁe en thee zijn gratis. Onze arrangementen zijn geschikt voor alleenstaanden,
echtparen, grote en kleine groepen. In een huiselijke sfeer en met veel persoonlijke aandacht bieden wij
een volledig dag en avondprogramma met diverse halve dagtochten, bingo, ﬁlm en spelletjesavond etcetera. Bij ons kunt u genieten van een uitmuntende keuken, waar we vanzelfsprekend rekening houden met
eventuele dieet wensen.
Onze comfortabele ruime kamers zijn allen op de begane grond gelegen en goed toegankelijk, ook met
rollator. Alle kamers kijken uit op de tuin en zijn voorzien van een eigen terras met zitje. U hoeft dus geen
trap te lopen en kunt direct naar buiten, heerlijk toch!

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

Ga mee met Peter Langhout Reizen

8 dgn busreis Gardameer

7 dgn busreis Schotland

14 dgn busreis Portugal-Spanje

Nog meer inspiratie op doen?

Incl. boottocht Gardameer
Stadstour in Verona met gids
Excursies: Bolzano, Riva, Malcesine,
Dolomieten, Sirmione, Peschiera,
Verona, Bardolino

Hotel nabij Bannockburn Heritage
Incl. whiskyproeverij en tour
Edinburgh met gids
Excursies: Glasgow, The Trossachs,
Loch Lomond, Schotse Hooglanden

Inclusief gids in Porto, Madrid en
Barcelona, proeverij port
Excursies: Burgos, Aveiro, Porto,
Coimbra, Figueira da Foz, Serra da
Estrela, Avila, Madrid en Barcelona

 Diverse data met vertrekgarantie

 Diverse data met vertrekgarantie

 Diverse data met vertrekgarantie

Vraag dan gratis onze reisbrochure aan
en laat u inspireren!
Onze brochure staat boordevol
vakantie-ideeën naar de mooiste
plekken in Europa
peterlanghout.nl of bel 0172 - 468800

Compleet vanaf 479

Reiscode: BE45048 Compleet vanaf 429

Reiscode: BE39318 Compleet vanaf 749

Reiscode: BE42497

Vraag gratis onze nieuwe zomerbrochure aan! Ga naar peterlanghout.nl of bel 0172-468800
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Spido 100 jaar
In 2019 wordt Spido 100, aanleiding tot een feestelijk jaar. Dit wordt onder andere
gevierd met de uitgave van het boek ‘Venster op de haven. Honderd jaar Spido’ en
een expositie in het Maritiem Museum. Bij een honderd jarig jubileum hoort uiteraard ook een uitbreiding op de bestaande vloot. Naast de bovengenoemde activiteiten heeft Spido nog een aantal andere verrassingen voor 2019 gepland staan.
De exacte planning wordt nog bekend gemaakt.
Buiten de bovengenoemde activiteiten zal Spido
ook weer een gevarieerd programma bieden met
diverse bijzondere themacruises en dagtochten.
Een voorbeeld hiervan zijn de high tea cruises.
Tijdens deze tochten kunt u gaan genieten van
een heerlijk high tea buffet met diverse zoete en
hartige lekkernijen, die het keukenteam van Spido
speciaal voor u heeft samengesteld. Er wordt
een uitgebreide route gevaren van ca. 3 uur naar
het Botlekgebied waar u van dichtbij de enorme
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HAVENTIJDREIS
NAAR
FUTURELAND

DAGTOCHT
TWEEDE
MAASVLAKTE
MET BEZOEK
AAN
FUTURELAND

bedrijvigheid van deze wereldhaven kunt aanschouwen met uniek uitzicht op scheepswerven,
droogdokken en de overslag van containers.
Er zijn afvaarten op woensdag 27 februari, zondag 24 maart en zondag 15 september.
Op zondag 12 mei is er een speciale ‘Moederdag’
editie. Bezoek de website voor meer informatie en
koop meteen uw tickets op www.spido.nl

Beleef de havengeschiedenis
per luxe touringcar en vaar door
het nieuwe havengebied van de
Tweede Maasvlakte!
Iedere zondag mogelijk.

Bezoek een nieuw stuk Nederland
en haven in aanbouw tijdens deze
dagtocht met Spido.
Diverse data mogelijk.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR
ONZE WEBSITE WWW.SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 88

BTR REIZEN

BTR Reizen een topper in
All Inclusive Vakanties

-

All Inclusive Hotels Autovakanties
50% Korting
-

-

-

-

-

Voordeel Midweken

-

-

-

All Inclusive Bus excursievakanties
-

-

-

-

055 -

-

-

-

-

BTR Reizen is al jaren een bekende
reisorganisatie in deze krant dat zich
steeds meer toelegt op
All Inclusive vakanties.
Veel klanten willen weten waar ze aan toe zijn bij
het boeken van een vakantie en willen later niet
met onverwachtse uitgaven te maken krijgen zegt
Dick Maassen directeur van BTR Reizen.
Door de alsmaar toenemende vraag groeit het
aanbod van All Inclusive autovakanties en busreizen bij BTR Reizen gestaagd.
Deze All Inclusive vakanties gaan veelal naar
gastvrije familiehotels of grotere hotels met
speciale vakantiefaciliteiten, allemaal gelegen
in de mooiste vakantiestreken in Nederland en
Duitsland.
Naast de goede en volledige verzorging met
logies in een comfort kamer met uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of lunchpakket en diner, zijn ‘s
avonds de drankjes bij de reis inbegrepen.
Bij enkele grotere hotels als De Bonte Wever in
Assen of Wunderland Kalkar zijn vele vermakelijkheden, leuke entertainment en de drankjes de
gehele dag gratis.
Ook voor 2019 heeft BTR Reizen weer een
aantal mooie All Inclusive busreizen. De vertrektijd tussen 08.00 en 11.00 uur wordt door
vele gewaardeerd, evenals de luxe touringcars

met vriendelijke chauffeurs en de uitstekende
verzorging in de gastvrije hotels. Iedere dag zijn
er leuke uitstapjes naar interessante bezienswaardigheden waarbij de entreegelden bij de prijs zijn
inbegrepen.
Naast deze All Inclusive vakanties heeft BTR
Reizen ook een ruime keuze aan riviercruises
over Europa’s mooiste rivieren en heeft ieder
jaar weer programma met sfeervolle Kerst- en
Nieuwjaarsreizen.
Vakantieplannen! Zin in een goed verzorgde
All Inclusive Autovakantie of Busvakantie, of
een mooi Riviercruise, zie www.BTRreizen.nl
of bel 055-5059500 voor informatie en gratis
reisbrochure.
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Het Stadshotel Ootmarsum
Na een verbouwing in 2016 en 2018 is het hotel toegankelijk gemaakt voor alle
doelgroepen. De kamers zijn ruim en voorzien van een zitje met tv . De badkamers hebben een modern sanitair, verhoogd toilet en een inloopdouche voorzien
van beugels. Het hotel staat aan de oude stadswal van het eeuwenoude stadje,
met zijn nog in takt zijnde stadsplan. waar aan men de vele galerieën, lifestyle
winkeltjes , musea van glas- en schilderkunst en een eigen openlucht- en onderwijsmuseum kan vinden.
Vanuit het hotel ben je in 1 minuut in de stad en
kan men mooie fiets en wandel tochten maken
door het mooie coulissen landschap met z’n variërende glooiende essen, beekdalen en heuvels
en de kuiperberg , met z’n uitkijkplateau .
Stadshotel Ootmarsum ontvangt door het seizoen heen vele ouderengroepen die een volledig
verzorgd arrangement op basis van volpension
wordt geboden . Men wordt gehaald en gebracht
als groep van en na het hotel per touringcar.
Door de week heen is er zowel in het hotel als
ook daar buiten vermaak voor de gasten in de
vorm van entertainment en lezingen .
Het hotel serveert een goed verzorgd 3 gangenmenu en een uitgebreid ontbijt met lunch in een
aparte eetzaal. verder kan men plaats nemen in

de bar, algemene ruimte voor koffie en vermaak,
maar ook de salon met tv en haard biedt gezelligheid. Ook voor de particuliere gast bieden we
verzorgde arrangementen voor meerdere nachten
. Men kan mee genieten van het arrangement
van de groepen maar ook individueel genieten
van de gastvrijheid die het hotel biedt.
Stadshotel Ootmarsum wil u graag laten genieten van de ongedwongen gastvrijheid van het
hotel en het Twentse land.

pagina 18

Stadshotel Ootmarsum

Een uniek hotel in het stadje dat zo enig en anders is
Faciliteiten:
* Lounge met open haard
* Liinstallatie
* Groot buitenterras
* Zonnebank
* Ruime badkamers
* Fiets- en wandelroutes
w
* Fietsenkelder
* Alle kamers gelijkvloers

RESERVEREN? Bel 0541-291728
of mail naar info@stadshotelootmarsum.nl
* Groepsreizen per luxe touringcar.
* Geheel verzorgde arrangementen op basis van V.P.,
inclusief excursies en avondprogramma

Fam Bults | Westwal 1 | Website: www.stadshotelootmarsum.nl

Vakantie op een berg
Nu meer dan 40 jaar geleden, 16 september 1978, nam Jacob van de Lagemaat, toen 26 jaar oud, café De Barrière aan de Tolsteegbrug in Utrecht
over en gaf het café een nieuwe naam:
Ledig Erf. In 2005 hield Jacob het niet
meer vol en verkocht de boel.
Na twee jaar thuiszitten kocht hij in de Vogezen
een herberg: LA HAUTE FOURCHE. Hij biedt
vakantiemogelijkheid aan sportieve mensen.
Jacob is zelf sportief. Hij fietste ooit naar Santiago
de Compostela en liep met tentje en hond in tien
weken van de Ballon d’ Alsace naar Andorra in de
Pyreneeën.
Naast wandelaars en fietsers komen in La Haute

Fourche ook veel gezinnen. Geen wonder. Naast
een zwembad heeft de herberg veel dieren: katten,
honden, kippen, konijnen, varken, pony’s, ezel en
een geit. En er is ook een speelzaal.
Hoe je bij La Haute Fourche komt? Bij het eerste
stoplicht rechts, na 600 kilometer., dan nog 3
kilometer te gaan.
Voor informatie:
www.lahautefourche.com
https://www.zoover.nl/frankrijk/franche-comte/
corravillers/la-haute-fourche/hotel?from_
search=la%20haute%20fourche
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Oppassen in woningen
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-De camping voor de rustzoeker
-Zeer grote, aparte plaatsen
-Landelijk gelegen, naast natuurgebied
-Heerlijk wandelen en fietsen

iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235

I www.iwbepe.nl

Stad aan ‘t Haringvliet
www.campinghetvogelnest.nl
T 0187 - 611 252 / 06 - 532 04 887

vrije tijd...vakantietijd!

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FĲT
IN VALKENBURG AAN DE GEUL

Geheel verzorgde
busreizen

WĲ BIEDEN U DE PERFECTE LOCATIE VOOR UW:
Stedentrip, ﬁets- of wandelvakantie, groepsvakantie, bridgeof klaverjasreis, seniorenreis, bedrĳfsuitje en meer...

Gratis parkeren
& treinstation
op 200 meter

Voor individuele overnachtingen, kleine & grote groepen,
130 hotelkamers, 3 liften, rolstoelvriendelĳk, electrische
oplaadpunten voor ﬁets & auto, diverse zalen, grote tuin
met diverse terrassen & 24/7 receptie.
TEVENS KUNT U BĲ ONS TERECHT VOOR:
kofﬁe met een heerlĳk stuk Limburgse vlaai, lunch- & dinerbuffetten,
High Tea, vergaderarrangmenten, proeverĳen & vele andere
feestelĳke (groeps)gelegenheden!
Meer informatie en mogelĳkheden vind u op onze website.
Of informeer geheel vrĳblĳvend door te mailen naar:

info@hotelschaepkens.nl

De meest verrassende Award volgens Coby van
Dongen, commercieel directeur van de Jong
Intra Vakanties, is toch wel de Vakantie Award
van Beste Autovakanties. ‘Heel bijzonder dat we
voor deze categorie als winnaar uit de bus zijn
gekomen’. De Award voor Beste Wintersportvakanties heeft de reisorganisatie dit jaar voor
tweede keer op rij in ontvangst mogen nemen.
Het paradepaardje Busvakanties van de Jong
Intra Vakanties viel ook dit jaar, zoals voorafgaande jaren, weer in de prijzen. Al met al een
prachtavond zegt Coby van Dongen. ‘Dit geeft
zoveel energie. We zijn ongekend blij en trots op
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Uw vakantiehuisje in het
glooiende Limburgse landschap

Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het
rustige,
Bezoek
het Zuid-Limburgs
Zuid-Limburgsheuvelland
heuvellanden
enverblijf
verblijfopopeen
een
groene locatie
groene
locatietetemidden
middenvan
vandedenatuur. Alleen in de verte hoort U
de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons eigen
pad), biedt Groenpark Simpelveld U de perfecte basis om te
genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van de vele
toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur op te gaan
snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

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

Puur genieten!

Op de foto: Coby van Dongen, commercieel
directeur, en Paul van Laarhoven (links), commercieel manager van de Jong Intra Vakanties,
trots op de Vakantie Awards.
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Bungalowpark Simpelveld
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de erkenning van onze vakgenoten. Het is een
enorme opsteker voor het team in Ridderkerk,
maar zeker niet minder voor onze chauffeurs en
reisleiders die onze service en kwaliteit tijdens
de reis waarborgen’.
De basis voor de organisatie is dat er een goed
product aangeboden wordt tegen een eerlijke
prijs en dat alles gewoon perfect geregeld is.
Bovendien wil de Jong Intra Vakanties de juiste
inhoud geven aan het woord ‘aandacht’; aandacht voor de klant, aandacht voor kwaliteit én
aandacht voor haar partner in business.
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1979 - 2017 | meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Groenpark Simpelveld

Bo

In Grand Hotel Huis Ter Duin te
Noorwijk werd afgelopen zaterdagavond het jaarlijkse Reisgala georganiseerd. Tijdens dit gala worden
de ‘Oscars’ van de Reisbranche
uitgereikt, de prestigieuze Vakantie
Awards. In bijzondere, feestelijke
setting mochten zeventien reisorganisaties een award in ontvangst
nemen als beloning voor het leveren
van de beste service en kwaliteit,
gekozen dóór vakgenoten. De Jong
Intra Vakanties was in vier categorieën genomineerd en sleepte maar
liefst drie awards in de wacht; Beste
Autovakanties, Beste Busvakanties
en Beste Wintersportvakanties.

Onbeperkt
ontbĳt- &
dinerbuffet

WWW.HOTELSCHAEPKENS.NL

Nieuweweg 40-44 | 6301 EV | Valkenburg a/d Geul | 043-601 2000

Prijzenregen voor
de Jong Intra Vakanties

Live
entertainment

Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige,
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.
Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Bungalowpark Simpelveld
Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42
F +31 (0)45-544 01 25

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

Puur genieten!
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Noord-IJsland

Nooit te oud voor vakantie

IJsland heeft de laatste jaren een
stormachtige toeristische ontwikkeling
doorgemaakt. Van circa een half miljoen
toeristen in 2010 steeg het jaarlijkse
aantal bezoekers naar zo’n. 2,5 miljoen
in 2018, wat natuurlijk behoorlijk veel is
voor een land met slechts 330.000 inwoners. Het noordelijke deel van IJsland is
relatief nog rustig in vergelijking met het
drukke zuiden en de indrukwekkende
berglandschappen, met vulkaankraters,
kokende modderpoelen, diepe kloven
en gigantische watervallen zullen een
onuitwisbare indruk op u achterlaten.

Vakantie is belangrijk, ook als je op
hoge leeftijd bent. Als dat zelfstandig
niet meer lukt, is soms een beetje aanpassing of hulp een uitkomst.

Akureyri, is de grootste stad van het noorden en is
gelegen aan de fraaie Eyjafjörður, omringd door
besneeuwde bergen. Het stadje heeft een aantal
leuke winkelstraten, een mooie botanische tuin en
een fraaie kerk. Ook interessant zijn het nieuwe
Art Museum en het Aviation Museum. Akureyri
is een ideaal uitgangspunt voor het maken van
busexcursies in de weergaloze omgeving.
In het zuiden van IJsland heb je de beroemde
“Golden Circle” route, maar in het noorden is de
“Diamond Circle” minstens zo mooi. Deze route
voert onder andere langs de Dettifoss, de grootste
waterval van Europa. Hier gaat 500 m3 water per
seconde (!) over de rand. Een ander hoogtepunt
is Ásbyrgi, een kilometerslange, op sommige
plaatsen 100 meter diepe, hoefijzervormige kloof.
Een van mooiste watervallen van IJsland is de
Goðafoss (godenwaterval).
Het Myvatn meer ligt in een zeer actief vul-

kanisch gebied met kokende modderpoelen,
zwavelbronnen en vulkaankraters. Neem hier
een heerlijk warm bad in het warme lichtblauwe
water (38-40 graden) van het geothermale bad in
Myvatn, ook wel de Blue Lagoon van het noorden
genoemd.
Vanuit Akureyri vertrekken dagelijks boottochten
om walvissen te spotten, met 99% kans dat je ze
ziet. Met name de grote bultruggen maken veel
indruk als hun staart rechtstandig in het water
verdwijnt.
Nieuwe verbinding
Vanaf 27/5 t/m 9/9 biedt BBI Travel een nieuwe
verbinding met Transavia rechtstreeks vanuit Rotterdam naar Akureyri in het noorden van IJsland
(iedere maandag). Een unieke kans het prachtige
IJsland te ontdekken! Alle informatie is na te
lezen op www.bbi-travel.nl/ijsland/charter

Bep van Pelt, 97 jaar, loopt door de tuin van
de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Ze geniet
zichtbaar van de bloeiende oase van orchideeën
en andere bloemen en planten. Speciaal in deze
kerstweek 2018 is zij op vakantie met OBZ Vakanties en de groep bezoekt de orchideeënhoeve,
waar brandende kaarsen de tuin een bijzondere
sfeer geven. Af en toe gaat ze in de rolstoel zitten
en wordt door een vrijwilliger rondgereden, maar
ze wil nog graag zelfstandig lopen. Bep woont
in Zwijndrecht, nog steeds volledig zelfstandig
in een gezellig ingerichte flat, maar in een ver
verleden was ze een wereldreiziger. Getrouwd op
13 april 1945 met Drikus van Pelt verhuist het
echtpaar in 1950 naar Australië. Negentien jaar
later (in 1969) komen ze terug naar Nederland en
bouwen hier weer een nieuw bestaan op. Gezondheid en ziekte wisselen elkaar af. Het echtpaar
blijft kinderloos en Drikus overlijdt in 2006. De
familiekring telt nog maar enkele personen. Maar
Bep wil actief in het leven te blijven staan. Een
paar keer per week komt iemand van de thuiszorg
haar helpen en ze gaat regelmatig eten in het activiteitencentrum. Vakantie is best nog mogelijk. Ze
gaat regelmatig met een busreis van OAD mee,
maar het wordt toch moeilijker om met koffer en
rollator naar een ‘opstapplaats’ te komen en naar
de vakantieplaats te gaan. Ook vindt ze de ‘grote’
groep soms te druk.

In 2015 komt ze in contact met OBZ Vakanties.
Als 93-jarige vraagt ze of ze, gezien haar leeftijd,
nog mee mag op vakantie. Natuurlijk! Geen
probleem, de rollator gaat gewoon mee. Ze wordt
thuis opgehaald en hoeft niet over te stappen; koffer en rollator gaan in de grote bagageruimte van
2 Opel Vivaro’s van OBZ. Lachend denkt ze terug
aan vakanties van afgelopen 4 jaar. “Weet je wat
er zo leuk aan is? De gezelligheid en de kleine
groep van maximaal 12 gasten en 4 of 5 begeleiders. Je hebt snel leuk contact met ander gasten en
er is aandacht voor je. Er is altijd een verpleegkundige in de buurt, een geruststellende gedachte.
Ik kom op plaatsen waar ik nog nooit eerder was.
Wat is ons land toch mooi. Enkele gasten hebben
soms hulp nodig. Dat wordt gewoon geregeld op
een ontspannen manier, niks geen gehaast. Ik ben
dit jaar ook naar de klompenmaker geweest. Die
maakte voor mij een eigen klomp omdat ik de
oudste gast was, leuk hè. Ook maakten we met de
stoomtrein vanuit Haaksbergen een leuke treinrit
naar Boekelo en terug. Er waren zelfs oliebollen
en erwtensoep. Echt genieten.”

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 75 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! )

Vakantie bungalows in
Noord Brabant, Overijssel en Friesland

Prijs per
persoon

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

beschikbaar
voor ……

24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel
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

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

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

1 gast
4 gasten
2 gasten
7 gasten
5 gasten
12 gasten
11 gasten
6 gasten

NIEUW 15 t/m 22 november 2019
De Schaapshut Sevenum (Limburg)

Van € 950,00 voor €

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.

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

645,00 per persoon

Nog 11 kamers beschikbaar

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.

(1 persoon in 2 persoonskamer toeslag = € 50,00
Boekingskosten € 25,00 / Garantiefonds € 15,00

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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NOORD-IJSLAND NONSTOP VANUIT ROTTERDAM
U vliegt rechtstreeks met Transavia vanaf Rotterdam naar Akureyri in
Noord IJsland, met een gezellig centrum, waar u verblijft in een goed hotel.
Er is een aantal fraaie busexcursies inbegrepen zoals naar Myvatn en de
Diamond Circle, met indrukwekkende watervallen zoals de Goðafoss en
de Dettifoss en de Asbyrgi kloof. Ook inclusief is een walvis- & dolﬁjnensafari
en u bezoekt Myvatn Nature Baths, de Blue Lagoon van het noorden.

8-daagse
vliegreis incl.
s
hotel, busexcursie
af
en walvissafari van
pp

€ 1492

Bel 050-3136000 of kijk op www.bbi-travel.nl/ijsland/charter

Ontdek de wereld met een cruise
vanuit Rotterdam

8-Daagse cruise
West-Europa vana
f

€ 649 pp

Bel 085-0479888 of kijk op www.hcc-cruises.nl/cruise-uit-rotterdam

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Uitkijken en netjes je hand uitsteken
Was het de zesde klas Lagere School of eerder? Ik was 12, dus
het zal de zesde klas zijn geweest dat we verkeersles kregen.
Ik was al eerder gedoubleerd in de derde klas, dus die leeftijd
klopte wel. Ik was een vroege leerling, dus een extra jaar kon
geen kwaad, vertelden mijn ouders. Ik had geen idee wat daarmee bedoeld werd, maar vond dat zitten blijven niet echt fijn.
Ach, echt leuke herinneringen aan
de lage Willibrordus-school in de
Mauritsstraat heb ik eigenlijk niet.
Heel hoge klaslokalen. Waar de
meester met een lange witte houten
stok met een haakje de ramen, die tot
aan het plafond reikten, kon openzetten en later met een klap kon sluiten.
Met lange gordijnen, die dicht gingen
als de zon teveel de klas in scheen.
Vijf of zes rijen banken, waar je met
zijn tweeën in kon zitten. Met een
scharnierend bovenblad, die een
ruimte afsloot waarin je je boeken
en schriften bewaarde en de door je
moeder van vodden gemaakte inktlap
van vier of vijf laagjes, met in het
midden een oude knoop. Daar veegde
je jouw kroontjespen mee af waarmee
je toen schreef. Je had er verschillende van, die je in een apart houdertje
schoof, want de ene schreef beter dan
de andere. En soms brak er een puntje
af. Die pen doopte je regelmatig in het
glazen inktpotje dat in het vaste bovengedeelte van je lessenaar verwerkt
zat en met een klepje afgesloten kon
worden. Nog hoor ik die klepjes open
en dicht schuiven in de klas met wel
veertig leerlingen.
Inktvlek
Was het potje leeg, dan kwam de
meester of de juf met een heel grote
fles inkt je potje bijvullen. En natuurlijk, dankzij dat speciale tuitje, zonder
te knoeien, iets dat bij mijzelf nog wel
eens gebeurde.
Zat je net aan het dictee of was je druk
met je sommen en droop er zomaar
een druppel inkt van je pen op het
blad. De inktvlek was geboren, die gelijk het toch al niet zo hoge cijfer van
je werk extra deed kelderen. Deppen
met vloeipapier hielp maar ten dele.
Dat roze papier haalde slechts een
klein deel weg. Het leed was helaas al
geschied. Later wegkrabben met een
mesje had ook weinig zin, zoals ik wel

eens bij mijn huiswerk deed. Het werd
er echt niet mooier op.
Afgekloven stompjes
Nee, dan was het werken met een potlood een stuk eenvoudiger. En je kon
er ook zo heerlijk op kauwen tijdens
de les. Ik was niet de enige in de klas,
zoals je aan al die afgekloven stompjes
kon zien. Oh help, de punt van mijn
potlood afgebroken. Met een vinger
in de lucht trok je de aandacht van de
onderwijzer. Praten of hardop vragen
was niet zomaar toegestaan in de klas.
Was je klaar met je werk, dan moest
je netjes met de armen over elkaar
en de mond stijf gesloten wachten op
de dingen die nog gingen komen. En
zocht de meester dan iemand om het
bord uit te vegen, het karweitje dat we
allemaal graag deden, dan lieten we
met de borst vooruit extra goed zien
hoe netjes we er wel niet bij zaten.
Als je moest plassen, stak je twee vingers op. Dat kon wel eens handig zijn
als je op het punt stond voor de klas
overhoord te worden. Gauw nog even
naar het toilet in de hoop overgeslagen
te worden. Maar nu was de punt van
mijn potlood kapot en daar had de
onderwijzer een mooi zilverkleurig
apparaatje voor, dat aan zijn lessenaar
bevestigd was. Dan stak je daar je
potlood in. Klemde hem vast, draaide
aan een slinger en in een oogwenk had
je weer een prachtige scherpe punt te
voorschijn getoverd. Maar echt fijn
vond ik het daar niet in die klas met
alleen jongens. De meisjes hadden hun
eigen school.
Pineut
Regelmatig naar buiten starend
droomde ik van verre landen, onderwijl de meeuwen volgend, die over de
daken scheerden. Een ferme tik om de
oren of een keiharde klap op mijn lessenaar, zodat ik tot grote hilariteit van
mijn klasgenootjes van schrik van de

Het felbegeerde verkeersdiploma

Het praktisch verkeersexamen op school. Nooit reed je meer zo keurig langs de stoeprand als toen... (foto: www.onderwijsgeschiedenis.nl)

bank omhoog vloog, bracht me weer
bij de les.
Natuurlijk waren er van die gastjes
in de klas die je uitdaagden en met
propjes papier gooiden of met een
elastiekje naar jou schoten en uiteraard
was jij de pineut toen je betrapt werd
tijdens het terug gooien. Kon je voor
straf in de hoek of, nog erger, naar de
gang. Stond je daar maar te wachten
tot je weer naar binnen mocht, in die
lange betegelde gang met heel veel
jassen aan haakjes. Had je het echt te
bont gemaakt in de klas, dan werd je
naar de hoofdonderwijzer gestuurd. Is
me ooit één keertje overkomen. Kreeg
je een hele preek te horen.
Jongensbende
Nee, echt leuk vond ik het niet op
school. Maar er waren uitzonderingen.
Met alle klassen in de met zwarte
overgordijnen verduisterde gymzaal
naar een film kijken als er iets te
vieren was. De club van de zwarte
hand herinner ik me nog daar gezien te
hebben. Een spannende zwart-wit film
over een jongensbende. En de wekelijkse gymles vond ik leuk. Vooral het
klimmen in een touw, wat ik best goed

kon en de balspelen, zoals trefbal.
Zelfs het schoolzwemmen in dat
veel te koude water van het Oostelijk
Zwembad, met die schelle stem van de
badjuffrouw die met een lelijke haak
je kin omhoog hield, had ik liever dan
een gewone les op school. Alleen de
verkeersles kon me boeien. Hoe je
op je fiets door de stad moest rijden
en wie er wel niet allemaal voorrang
hadden. Iedereen leek het wel, behalve
jij. Fietsen deed ik graag op mijn afgetrapte oude damesfiets, die ik van mijn
zus had overgenomen. Zoals je het in
een groot gezin altijd met tweedehandsjes moest doen. Lekker scheuren
in de straat. Maar naar school reed ik
nooit. Hoefde ook niet. De school was
op loopafstand van de Breitnerstraat
waar ik woonde. Stukje Binnenweg,
Eendrachtsplein, Oude Binnenweg en
linksaf de Mauritsstraat in.
In de pocket
Maar die speciale dag was een
uitzondering. De fiets helemaal
opgeknapt en nagekeken door mijn
vader. Deed de terugtraprem het nog
goed? Werkte je dynamo en brandden
de lampjes? Belangrijk ook was de bel

op je fiets. De banden waren lekker
hard opgepompt en natuurlijk had ik
de fiets netjes gewassen. Er was een
gedeelte van een rustige wijk, ergens
in de buurt van Diergaarde Blijdorp
in Rotterdam, afgezet door de politie.
En daar moest je een speciaal parkoers
afleggen. Op bepaalde strategische
plekken stonden al dan niet verdekt
opgestelde figuren, die heel gewichtig
met allerlei lijsten in de weer waren.
Je kreeg een groot nummer opgespeld
en uitleg over de route die je moest
volgen. En niet scheuren natuurlijk.
Rustig rijden, goed uitkijken over de
linker- of rechterschouder en netjes
je hand uitsteken voor je de hoek om
gaat. En ja hoor, daar stond een dame
die een aantekening maakte op de lijst
in haar hand. Zenuwachtig vervolgde
je je weg en was blij dat je de finish
in zicht kreeg. Cum Laude geslaagd
en het verkeersdiploma in de pocket.
Dank u wel en het jaar daarop nog
eentje, omdat ik weer eens was blijven
zitten. Geen held op school nee, maar
wel in het verkeer.
Wim van der Klein
06-36305876

Dinsdag 5 februari 2019

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

Grappen en grollen
Bij het lezen van de laatste De
Oud-Rotterdammer over het
zoeken naar onbestaande hulpstukken, schoot mij ineens een
voorval te binnen tijdens mijn
diensttijd in de Van Ghent kazerne. Daar kreeg op zeker moment
een rekruut de opdracht een kistje
carburateurzand in een magazijn
te gaan halen.
Tegelijk kwam er weer een andere belevenis uit de jaren vijftig naar boven. In die
tijd werkte ik als kraanmachinist bij de
gemeente Handelsinrichtingen; kantoor en
werkplaats waren gevestigd op het Handelsterrein op Zuid. In die jaren beheerde het
bedrijf ongeveer 145 stukgoedkranen. Bij
reparatie of onderhoudswerkzaamheden in
de werkplaats moest je het nodige materiaal
en gereedschap in het magazijn halen. Dat
magazijn werd beheerd door een oude vooroorlogse kraanmachinist. Deze man, Tinus
geheten, overigens een beste kerel, was heel
plichtsgetrouw en had voor iedere jonge
werknemer wel een speciale boodschap.
Het ging dan over de cultuur in het bedrijf
en hoe de nieuweling zich moest gedragen.
Kortom, hij vond zichzelf een heel belangrijke schakel in het bedrijf. Die, overigens
goedmoedige, hooghartige houding gaf aan
de naoorlogse jonge garde, die veelal een
Indië-ervaring achter de rug had, toch wel
eens enige wrijving. Op zeker moment werd
bij die jonge aanwas het plan opgevat Tinus
toch eens een proeve van bekwaamheid te
laten afleggen. Eens kijken of hij werkelijk
zo bij de hand was als hij zich voordeed.
Grote ank
Een van ons zou bij hem een niet bestaand
stuk gereedschap, een zogenaamde grote
ank, gaan opvragen. Allemaal benieuwd
naar zijn reactie toog collega Wim naar
het magazijn. Iedereen keek van afstand
onopvallend toe hoe dat ging aflopen. Wist
hij wat een grote ank was of ontdekte hij
bijtijds dat men probeerde hem een poets
te bakken? Maar toen collega Wim in het
magazijn aankwam trof hij daar niet de
magazijnmeester aan, maar de baas van de
elektriciens. Die baas nam even het toezicht
over, omdat Tinus een moment elders werd
verwacht. Dat was voor Wim even slikken.
Maar die had voor hetere vuren gestaan.
Dus vroeg hij langs zijn neus weg, gevraagd
door de baas waarmee hij hem kon helpen,
naar de grote ank. Met een ernstig gezicht,
hij vertrok geen spier, ging de baas op zoek
naar het gevraagde stuk gereedschap. Hij
keek in alle rekken, kasten en hoeken en
moest tot de ontdekking dat de grote ank,
net zoals ook de kleine ank, niet aanwezig
waren. Zogenaamd teleurgesteld, maar ook
opgelucht omdat hij geen verdere vragen
moest beantwoorden verdween Wim.
Heimelijk hadden wij van die onverwachte
wending in dat verhaal ook wel de nodige
pret. Maar de grote vraag was en is altijd
gebleven. Wie heeft wie nu in de maling
genomen?
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Winterse blik in de Jacominastraat vanuit de Paul Krugerstraat.

Petroleum
over bananen
“Ik ben Cor Kluijtmans (coco.kluijtmans@gmail.com) en in 1946 geboren op de Pretorialaan
17. Ook ik heb veel gezwommen in het hoekje van de Maashaven bij de GG&GD-hulppost en
het hoekje van de schillenboeren. Wat ik van één van de schillenboeren weet, is dat hij Chris
heette. Als ik hem op straat zag lopen achter zijn handkar, hielp ik hem wel eens met opduwen. Na afloop kreeg ik een dubbeltje als beloning. Eén anekdote over Chris is, als we hard
naar hem riepen “Chris”, dan riep hij steevast terug, “Ik heb jeuk aan mijn kl...., krabbel is.”
Hij was een klein oud mannetje met humor.
Wat het zwemmen en de bananen
betreft, is er altijd genoeg te beleven
geweest. Langs de kade lag een groot
wit bananenschip en ernaast een klein
binnenvaartschip, waarschijnlijk van
de Roteb. Als er dan bananen waren
die geen volle tros vormden, werden deze overboord gegooid in dat
binnenvaartschip.
Prooi
Zodra ik en mijn vriendjes dat zagen, zwommen wij vanuit de hoek
van de schillenboot zo ongemerkt
mogelijk naar die boot om die
bananen eruit te pikken. Alleen was
er het probleem dat een vervelende
man de opdracht had gekregen de
bananen met petroleum te besprenkelen, zodat ze ongeschikt voor
consumptie werden.
Voor ons dus een reden zo snel mogelijk deze man voor te zijn, zodat
hij geen kans kreeg de bananen te
behandelen met petroleum. Met
onze prooi zwommen we naar de
walkant om deze te verdelen of te
verkopen aan de oude mannetjes.
Ook in die tijd - rond 1956 - werd
wel eens onderling gestolen. Zo
moest ik een keer in mijn zwembroek naar huis lopen, omdat mijn
net nieuwe kleding plus schoenen
en sokken gestolen waren.

Bloemfonteinstraat met St.-Franciscuskerk.

Al met al heb ik een schitterende
jeugd gehad in de Afrikaanderwijk en heb daar ook mijn vrouw
ontmoet, waar ik inmiddels 52 jaar
mee getrouwd ben.”
Wim Breedveld mailt: “Graag
reageer ik op het verhaal over de
Tweebosbuurt, met wat ík ervan
weet. De bebouwing beginnend
links tot in de Tweebosstraat
behoorde allemaal bij de machinefabriek van Van Kooten. Dus ook
het gedeelte in de Tweebosstraat
dat echter niet hoorde bij de firma
König Transport. König Transport
was gevestigd op de hoek van
de De La Reijstraat en de Paul
Krugerstraat. Daarnaast was de

vestiging van de meubelfabriek
Klutgen. Tussen deze vestigingen
lag een braak terrein met afsluiting,
dat gebruikt werd voor stalling
van aanhangers en opleggers van
König. Dit terrein was vrij groot,
want het grensde aan de tuinen van
de huizen aan de Riebeekstraat en
de De La Reijstraat.”
Sleperswagens
“Ik weet dit, doordat ik van 1942
tot 1985 in dienst bij König
geweest ben, de laatste 20 jaar
als chef technische dienst. König
is in 1963 verhuisd naar Albert
Plesmanweg in het Waalhavengebied. De voertuigen waren te
groot geworden voor de behuizing.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Rond 1920 was men begonnen het
in 1795 opgerichte bedrijf daar
te vestigen met de paarden en
sleperswagens. Ik ben geboren in
de Jacominastraat en heb gewoond
aan Riebeekstraat 23 en de De La
Reijstraat 80 en weet dus wel iets
van die buurt.’’
Bij de opmerkingen van Breedveld
en Kluijtmans moest ik met een
nostalgische blik glimlachen en zag
hun herinneringen levend worden.
In de Afrikaanderwijk heb ik mijn
wortels liggen als geen ander; tot
mijn 16de jaar heb ik er gewoond
en gewerkt. Ik ben er uiteraard ook
naar de kleuter- en basisschool
gegaan en als jongeling verliefd
geworden op Monica van de
overkant van de school. Ik stopte
een briefje in de brievenbus van
hun etagewoning in de Christiaan
de Wetstraat of ze naar de speeltuin
wilde komen. Dat viel niet in goede
aarde bij haar vader, die met haar
was meegekomen. Toen ik hem
zag in het kielzog van zijn mooie
dochter - want dat was ze - ben ik
met de bekende staart tussen de
benen afgedropen. In de speeltuin
op het Afrikaanderplein heb ik haar
daarna nooit meer aangetroffen.
Het Afrikaanderplein betekende
voor mij ongeveer alles. Er waren
in de omgeving scholen, de St,Franciscuskerk, clubhuis Sarto en
natuurlijk het plein zelf. Bij een belangrijke wedstrijd van Feyenoord
kwam er een geluidswagen van Het
Vrije Volk en zorgde een lijnverbinding met het wedstrijdstadion voor
een direct verslag. Er stonden dan
wel meer dan duizend toehoorders
rond het rode wagentje. Als er een
doelpunt werd gescoord, daverde
het van het gejuich en gestamp
op het koolasveld. Dat veld was
ook de plek waar regelmatig een
omheind lunapark neerstreek met
al zijn pracht en praal. Vooral de
botsauto’s waren in trek. Als ik dan
eindelijk een kwartje had vergaard,
en in de muntautomaat had gestopt,
voelde ik me de koning te rijk. Helaas waren die paar minuten rijden
en botsen zo voorbij.
Reageren: reinw@telfort.nl

Riebeekstraat vanaf het Afrikaanderplein. Foto’s verzameling Rein Wolters.
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1000 klokken en barometers
op voorraad
Ontdek de grote diversiteit aan moderne,
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bij aankoop van een
multifocale bril van
TOP-KWALITEIT!

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat
• Gratis bezorging door
geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige
TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*
uu
Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de
om zo
Waar uitge ve n
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door
?
ra ge ld
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten e xt e e n 2e br il
n
a
a
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met

Bezoek onze website
WWW.KLOKKENSTAD.NL

2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe
meerkosten extra dun geslepen.

Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel
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Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl
)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding.

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
info@rikkoert.nl

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
www.rikkoert.nl

Bereikbaar met: Tramlijn 25

SALE
LAMINAAT • KUNSTSTOF VLOEREN • LAMEL PARKET • RUSTIEK EIKEN
PVC VLOEREN • PLINTEN • VISGRAAT VLOEREN

40% 60%
KORTINGEN VAN 30% 50%
70%

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN
SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN
200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR
HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

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

ELKE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM VHZ WK05

30-70%
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TANTE POST
Op de bon
De heer Han Karels is, gezien zijn ingezonden verhalen (zoals ‘Wie schrijft
die blijft’ in DOR van 8 januari), nog
een (ex-)politieman die destijds wat
begrip kon hebben voor een situatie.
In het jaar waar ik daadwerkelijk met
pensioen ging, werd ik ‘s morgens
vroeg in mijn stilstaande auto door
twee jonge agenten bekeurd. Ik stond
namelijk op een reeds jaren lang NIET
gebruikte oprit geparkeerd. Ik had
mijn auto daar neergezet, omdat ik
mobiel werd gebeld. Hoewel op de
achtergrond (De Slinge, Pendrecht)
door veel jongeren op scooters de
maximum snelheid ruimschoots werd
overschreden, kostte mij dit ‘geintje’
toen € 85!
Hans Augustijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
augustijn@casema.nl
Veldwachter
In de krant van 8 januari heb ik met
veel genoegen het verhaal van veldwachter Naaijen gelezen. Mijn vader
Pieter Groenenboom (1915-2007)
vertelde vaak verhalen uit zijn jeugd
en daarin was veldwachter Naaijen
dikwijls de hoofdpersoon. Echter, mijn
vader had het altijd over veldwachter
De Naaijer!
W. Groenenboom
06-46325201
wimgroenenboom@wimatoka.nl
De plattebuiskachel
Het gebeurde begin 1945, midden in
de hongerwinter. Thuis hadden we een
potkacheltje waarin oude kranten en
hier en daar opgescharrelde houtsnippers gestookt werden. Het kacheltje
was met een buis aangesloten op de
schoorsteen in de huiskamer. Om het

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.

Ahrens Fox
Met belangstelling lees ik altijd de verhalen over
de brandweer, zo ook het verhaal over de Ahrens
Fox in De Oud-Rotterdammer van 11 december,
geschreven door Cees van Yperen. Mijn vader,
Dick Vlag heeft er ook op gereden. Als kind
mocht ik op de open dagen altijd in de wagens
zitten, achter het stuur en natuurlijk mocht ik
ook even toeteren! We gingen regelmatig bij
collega’s en hun vrouw op visite. Tegen die
collega’s moest ik ‘oom’ zeggen, dat waren ome
Aad Maartense, ome Cor Wennekes, ome Daan
Dijkshoorn (ongeveer twee jaar geleden in het ziekenhuis gezien, maar hij werd opgeroepen door de arts, dus helaas
geen kans hem aan te spreken, Ome Jan Leeflang, Ton Jansen. Ergens bij deze ‘ooms’ heb ik m’n lievelingsbeertje laten
liggen, door m’n tante gemaakt. Die hoop ik ooit
nog eens terug te zien. Ik stuur hierbij twee foto’s
waar m’n vader op staat. De foto met de vier
mannen staat hij vanaf links, de derde ‘snor’, die
snorren werden opeens grote mode bij de brandweer. En op de foto rechts staat hij op de grond, ik
weet niet precies wie de collega’s zijn. Misschien
kan iemand het wel zien en het in een eventuele
reactie vertellen?
Bianca Steenbergen - Vlag
bsteenbergenvlag@hotmail.nl
eten, meestal suikerbietenstroop, op te
warmen had mijn vader aan de achterkant tussen kacheltje en schoorsteen
een platte buis gemonteerd, formaat
koektrommel, waarop eventueel een
pan kon staan. Die werd dan opgewarmd door de kranten- en houtsnipperrook. Op een dag vertrok mijn
broertje van twaalf jaar, samen met
een vriendje, met een oude kinderwagen naar Barendrecht om daar bij de
boeren wat te eten op te scharrelen.
Als ruilmiddel hadden zij wat spullen
uit de wasmachinewinkel van mijn
vader, misschien een strijkijzer of een
oude stofzuiger. ‘s Avonds kwamen
ze juichend thuis: ze hadden een liter
melk! Melk, dat hadden we al jaren
niet gezien. Onder grote belangstelling

Meidendag politie
Verschillende familieleden wezen mij op een foto van mij in De Oud-Rotterdammer. Ik herinner mij dit moment als politievrouw nog goed. We hadden
bezoek van de IPA collega’s uit Essex Engeland en liepen met z’n allen op de
Lijnbaan en later op het Stadhuisplein. De pers dwarrelde om ons heen en zo
stonden we arm in arm met onze Engelse collega David. Nettie Avis (met bril)
staat links, Janny Hoogeveen rechts. We trokken een week met de collega’s
op en regelden onder meer verkeer op de Van Oldebarneveltstraat- Aert van
Nesstraat. Verder hadden we een toeristisch uitje naar Kinderdijk en nog en
paar tripjes. Janny en ik verhuisden in de jaren 70 naar Tiel en Zaandam. Wel
heb ik nog contact met collega’s uit Rotterdam. In december hielden we meidendag met drie vrouwelijke agenten. We kennen elkaar 50 jaar en dat werd
uiteraard gevierd. Ik was een van de eerste vrouwelijke agenten die dienst
deed op de Slinge. Ik heb er veel geleerd en ook veel beleefd.
Nettie Avis (internettie42@gmail.com)
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werd de pan met melk op de platte
buis van het kacheltje gezet. Melk
moest toen namelijk eerst gekookt
worden. Terwijl de melk langzaam
opwarmde, keek onze kat ook met
interesse toe. Toen de melk bijna
kookte, klapte plotseling de platte
buis om en de pan met melk kwam op
de vloer achter het kacheltje terecht.
Verdriet bij iedereen, zeker bij mijn
broertje. De enige die ervan genoten
heeft, was de kat.
Jan de Lange
jandelange37@planet.nl
Hoe pest ik beginners (3)
Met belangstelling heb ik het artikel
‘Hoe pest ik beginners” in DOR van
8 januari gelezen (geschreven door
John Collee, johncollee@hotmail.
com). U vraagt naar voorbeelden van
andere beroepsgroepen. Ik ken enkele
voorbeelden uit de zeevaart. Ik ging
in augustus 1953 als stuurmansleerling bij de Holland America Lijn
voor een jaar naar Zuid-Amerika.
Praktisch iedere opvarende van een
zeeschip wordt in het begin getroffen door zeeziekte als het een beetje
gaat waaien. Van zeeziekte wordt
bij de ontgroening dankbaar gebruik
gemaakt. Een leerling-stuurman werd
tijdens hobbelig weer (zoals dat toen
werd genoemd) naar het kabelgat
gestuurd. Het kabelgat (het magazijn
van de dekdienst) bevindt zich meestal
in het voorschip. Daar gaat het schip
verticaal maximaal op en neer en in
deze ruimte ruikt het naar touwwerk,
teer en verf. Een ideale omgeving
om je maag te laten protesteren. Ook
werd je wel naar de machinekamer
gestuurd. Het schip is daar wel wat
rustiger, maar de olie- en vetachtige
atmosfeer gaven het nodige effect. Er
werd wel van je verwacht, dat je de

gedeponeerde troep zelf opruimde.
Een bekende grap was het zogenaamde postbootje. De leerling werd op
volle zee bevolen plaats te nemen aan
de reling, in afwachting van de komst
van het postbootje, teneinde de post in
ontvangst te nemen. Na lang wachten
kwam het slachtoffer er achter, dat het
bootje nooit zou komen.
Ook een grapje (dat ik zelf niet heb
meegemaakt) was de opdracht aan
de leerling in de machinekamer
de kompassleutel op te halen. Het
machinekamerpersoneel was op de
hoogte en gaf de leerling een enkele
tientallen kilo’s wegende ringsleutel
mee. Deze sleutel wordt gebruikt
tijdens het wisselen van de scheepsschroef bij een dokbeurt. De leerling
moest de sleutel helemaal onder
uit het schip naar de vele dekken
hoger liggende scheepsbrug brengen.
Daar kreeg hij te horen dat het een
ontgroeningsgrap was en hij mocht de
sleutel weer naar beneden brengen.
Er schijnt een stuurmansleerling te
zijn geweest, die zo kwaad werd, dat
hij de sleutel overboord gooide. Dat
zal wel zijn verrekend met zijn karige
gage. De machinekamer had zo zijn
eigen ontgroeningsgrappen. Onder de
lezers van De Oud-Rotterdammer zijn
ongetwijfeld enige scheepswerktuigkundigen die hier meer van kunnen
vertellen.
Tom Reedijk, Rotterdam
tjreedijk@kpnmail.nl
Hoe pest ik beginners (4)
Ik heb mijn beroepsopleiding vanaf
1959 gehad in de grafische industrie.
Een opleiding tot letterzetter. Ook daar
werden de leerlingen in de maling
genomen. In mijn geval werd verteld
dat je, als je de gezette teksten weer in
de kasten moest terugleggen, de ‘let-

terzeef’ moest ophalen. Na driemaal
van het kastje naar de muur gestuurd
te zijn, had ik het door.
Ruud Mol
010-4381708
r.mol21@outlook.com
Bram van Leeuwen
Met belangstelling las ik de verhalen
over Bram van Leeuwen. Op 1 april
1969 stapte ik, als medewerker op de
reclameafdeling, de poorten van Keurkoop aan de Hilledijk 77 binnen. Ik
was aangenomen door de heer Brandt,
verdiende f 850,-per maand en kwam
onder direct toezicht van begeleidend
coach Kops, bij wie ik nog eens thuis
een biertje heb gedronken. Ook herinner ik me een andere nieuwkomer
op deze afdeling, die Zaal heette en
de naam Schimmer en een zekere
Willem, lang met grote snor, vallen
me nog in. Het ging er streng en strak
aan toe (prikklok) bij Keurkoop en je
moest af en toe bij Brandt komen als
iets niet helemaal goed liep. Dan kreeg
je op je donder. Boven Brandt was
weer een chef die Van Schaik heette,
maar daar hadden we zo goed als geen
contact mee. Af en toe kwam Bram
van Leeuwen langs om de nieuwe
catalogus te bespreken. Ik zat een keer
naast hem en was natuurlijk bang voor
een moeilijke vraag, maar dat gebeurde niet. Hij had het dan over artikelen
uit de Keurkoopcatalogus die minder
dan zeven keer de kosten opbrachten
en dan vervangen moesten worden,
althans zoiets herinner ik me nog. Het
ging allemaal heel rap en binnen een
mum van tijd was hij weer vertrokken.
Ik herinner me nog goed een oudere
reclameontwerper, ‘Zwerver’, die je
met eerbied moest behandelen, en
Adri, ook op de ontwerpafdeling die
me tipte bij reclamebureau IPS van de
heer Kassels (collega Jo van Veen) te
gaan werken. Dat heb ik ook een paar
jaar gedaan. Op de typekamer werkten
erg leuke meisje, van Surinaamse
of Indonesische afkomst denk ik,
waar ik een beetje contact mee had.
Er was ook een afdeling waar ze de
werktekeningen maakten en een eigen
zetterij. Daar leerde ik Ton Wondergem kennen. Het klikte tussen ons en
ik vroeg hem mij als geluidstechnicus
te helpen bij een amateurcabaret dat ik
organiseerde bij een toneelvereniging.
Dat deed hij. We maakten een paar
leuke producties waarbij Ton geluidsopnames en -effecten verzorgde. Ik
denk nog veel aan hem. wellicht leest
hij dit artikel of iemand die hem kent
of gekend heeft. Ik hoop nog iets te
horen. Van mijn Keurkooptijd leerde
ik veel, naast discipline ook creatief
commercieel denken. Jammer dat het
bedrijf via Vendex ten onder ging. Al
met al goede herinneringen aan alle
mensen die ik daar leerde kennen,.
Karel van Nimwegen
vannimwegen.mk44@gmail.com
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voor Nederlanders die in een sociaal
isolement zitten of dreigen te komen.
In Rotterdam zijn 62 collectegebieden
beschikbaar voor de Oranje Fonds
collecteweek, die van 11 t/m 15 juni
gehouden wordt. Een collectegebied
claimen kan via www.oranjefonds.nl/
collecte. Dit kan zolang er gebieden
beschikbaar zijn of uiterlijk tot 1 april.

Locatie gezocht
De Breukelse schrijfster Jannie Souverein wil binnenkort een bijeenkomst
voor zogenoemde ‘bleekneusjes’ en belangstellenden houden. ‘Bleekneusjes’ waren kinderen die om gezondheidsredenen gedurende zes weken of
langer naar gezondheidskolonies en gastgezinnen werden uitgezonden.
Vooral kinderen uit grote steden kwamen hiervoor in aanmerking. Dankzij
deze kinderen (waarvan velen uit Rotterdam en omgeving), hun leidsters en
leidinggevenden heeft de schrijfster twee rijk geïllustreerde boekenwerken
kunnen realiseren en in eigen beheer uitgegeven. Het laatste boekwerk verscheen recent. Hierin zijn ook astmacentra en gastgezinnen opgenomen. Het
is de bedoeling in ontspannen sfeer samen op deze tijden terug te blikken of
er kennis mee te maken. Er wordt nog een locatie gezocht. Wie daarvoor een
oplossing weet: zie voor contactgegevens: www.uitgeverijgalgje.nl.
Dirk van Veen
Ik ben op zoek naar mensen die mijn
opa nog gekend hebben of verhalen
over hem hebben: Dirk van Veen
(1878-1959). Hij had een winkel in
huishoudelijke artikelen tot mei 1940
(D.van Deventer, aan de Hoofdsteeg
in centrum Rotterdam). Ook ben ik op
zoek naar Hetty/Netty Kuijpers (ongeveer 1880-1970). Beiden woonden in
Rotterdam.
Bettine van Veen
bvveen@online.nl
Willem Snijders
Graag zou ik in contact komen met
de nabestaanden van de heren A. van
Buren (6-11-1910) en P. Meerman,
beiden Engelandvaarders. Adrianus
van Buren vloog, samen met mijn vader, Willem Snijders, op 19 september
1941 vanuit Zweden naar Engeland.
Hij woonde aan de Mathenesserweg

in Rotterdam en was melkbezorger
van beroep. P. Meerman vloog op
17 februari 1942 samen met mijn
oom, Cornelis Snijders, van Zweden
naar Engeland. Van Buren diende,
net als Meerman en mijn oom, bij de
Koninklijke Marine. Mijn vader werd
machinist bij de koopvaardij en voer
tijdens de oorlog voor de HollandAmerika-Lijn.
Dick Snijders
w.d.snijders@planet.nl
Oostdijk 275B
3261 KG Oud-Beijerland
0186-616086/06-47322775
Collecte Oranje Fonds
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in Rotterdam
uit mee te doen met de Oranje Fonds
Collecte 2019. Hiermee kunnen zij
niet alleen de eigen kas spekken,
maar ook een groot verschil maken

Hoge schoorsteen
Ik ben Mieke Schermer, 70plusser en
onlangs verhuisd naar een benedenwoning in de Sint Agathastraat. Ik
kijk achter op het oude gebouw van
het Bergwegziekenhuis, waar over
enige tijd een mode- en fotoafdeling
in komen. Ernaast staat een groot oud
gebouw, dat De Wasserij wordt genoemd en van het vroegere ziekenhuis
was. Ernaast staat een enorme hoge
schoorsteen. Van buitenaf niet te zien.
Hoorde vroeger bij die wasserij, denk
ik, maar ik ben benieuwd wie er iets
meer van weet. Het geheel wordt een
appartementencomplex. Misschien
heeft iemand er meer informatie over?
Alvast dank voor uw reactie.

derman, 1885 en haar zoon Marinus
Anthonie van Wezel, 1912 die bij een
explosie van een V-1 op zondag 18
maart 1945 zijn omgekomen in de
Kerdijkstraat 6 b-2 te Rotterdam.
Dik Happe
dikhappee@gmail.com
Rotterdamse Cafés, deel 5
Eind 2019/begin 2020 verschijnt van
journalist/uitgever Joris Boddaert deel
5 ‘Rotterdamse Cafés’. Een kloek
boek (salontafelformaat: 24 x 34,5
cm.; 120 blz.; circa 350 foto’s; full colour; naamregister; index cafés), waarin uitgebreid het huidige Rotterdamse
cafégebeuren wordt behandeld. In het
boek wordt tevens aandacht besteed
aan kroegen (en zelfs restaurants!) van
vroeger. Voorts bevat het boek prachtig vooroorlogs fotomateriaal. Op het
boek kan nú al worden ingeschreven.
Boekhandelprijs: 49,95 euro. Inschrij-

vers ontvangen 25 procent korting.
Wanneer u 37,50 euro overmaakt
op banknr. NL98abna024.34.20.684
t.n.v. J. Boddaert, Rotterdam krijgt
u het boek gratis thuis gestuurd. Uw
naam (uiteraard zonder adres) wordt
in het boek als inschrijver vermeld.
Dringend verzoek om uw postadres bij
de overschrijving te vermelden!
Nieuwe locatie Epilepsie Café
Maandag 28 januari is er een Epilepsie
Café voor de regio Rotterdam. De
ontmoetingsplaats om ervaringen uit
te wisselen over leven met epilepsie. Voor mensen met epilepsie, hun
partners, ouders van kinderen met
epilepsie, familie, vrienden en andere
belangstellenden. Nieuwe locatie is
Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat
37 te Rotterdam. Inloop is vanaf 19:00
en het begint om 19:30 tot 21:30. Toegang is gratis. Meer informatie: www.
epilepsievereniging.nl/activiteiten

Mieke Schermer
Sint Agathastraat 66
3037 SH Rotterdam
010-2262156
Gezocht
Ik ben op zoek voor een historisch
onderzoek naar informatie over Johan
Gerard Antonii van Dijk, die werd
geboren in juni 1929. Zijn laatste
adres ons bekend was in juni 1955
Hillevliet 169a. Daarnaast zoek ik
naar informatie over: Gerard Marinus
Antoni van Dijk, geboren november
1932 en Nelly Johanna Geertruida de
Jong-van Dijk, geboren januari 1936.
Kinderen van Teunis van Dijk, (uit
1899) en Geertruida Maria Polderman
(uit 1894) of mensen die daar verwant
aan zijn. Laatste ons bekende adres in
1934: Bree 79a beneden. Zij kunnen
ons mogelijk meer vertellen over hun
tante Janna Geertruida van Wezel-Pol-

Herinneringsalbum
Bij het opruimen van oude papiere van mijn overleden moeder vond ik een
herinneringsalbum. Het staat vol oude foto’s van Rotterdam van voor de
Tweede Wereldoorlog. Het is een uitgave van: Hoenderop Rotterdam en
kostte toen 0,50 cent. Zelf ben ik geen Rotterdammer, maar ik kan me wel
voorstellen dat iemand dit van waarde vindt voor zijn verzameling of voor
een archief. Wie belangstelling heeft kan het boekje gratis ontvangen. Men
kan het afhalen of ik kan het versturen. Ik hoor graag de reacties.
Ruud Naar
Rietveld 91d, 3443XB Woerden
tel. 06-53148050
ruudnaar@hotmail.com

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

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

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

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

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

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
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Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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TANTE POST
Politieauto (1)
Dit is een reactie op het artikeltje
van Han Karels over het rijden in de
Chevrolet C10. Ik heb weer genoten
van zijn verhaal. Ik vind zijn artikeltjes altijd leuk om te lezen. Maar in
het verhaal over de C10 schrijft hij,
dat deze auto alleen in Rotterdam
werd gebruikt als surveillance-auto
(Wij noemden het zelf altijd: de grote
wagen’. Heerlijk kon je ermee rijden,
óók langzaam, dat zat er ook op).
Ik ben alleen bang, Han, dat die
opmerking jou op reacties komt te
staan. Ik weet niet zeker of het waar
was, maar uit mijn blote hoofd kan ik
mij herinneren, dat er sprake van was,
dat dat type surveillance-auto ook in
Ridderkerk zijn rondjes reed. Dat was
in die tijd een afzonderlijke gemeente
met een dito afzonderlijk gemeentepolitiekorps. En verder gravend in
mijn geheugen kan ik mij het verhaal
herinneren, dat hij ook in Waalwijk
reed. Let wel, Han: dit is géén kritiek,
want jouw verhalen worden door
mij met plezier gelezen, maar ik wil
alleen zeggen: Houd je dekking hoog;
er zullen misschien reacties komen.
En… tot slot: Misschien zit ik er wel
helemaal naast. Ook leuk, toch?
Paul van ‘t Hof
06-40665971
paulmarjo@live.nl
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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.

Politieauto (2)
De C10 was voor hulpverlening een
uitstekende surveillanceauto. Tussen
1963 en 1970 heb ik daarmee veel
gereden in de zevende afdeling. Maar
volmaakt waren ze beslist niet. In
de kisten aan weerszijden zaten veel
hulpmiddelen, zoals een schep, bezem,
breekijzer, dreggen en pilonnen. Maar
geen handboeien! Op een middag surveilleerde ik met een stevig gebouwde
vrouwelijke collega. Ik had nog een
knevelketting tot mijn beschikking,
maar de vrouwelijke collega’s hadden
toen helemaal geen bewapening. Zij
droegen een rok en dienstschoenen
met een kort stevig hakje. Van de
meldkamer kregen wij opdracht op
de politiepost in Hoogvliet een zeer
lastige arrestant op te halen en over
te brengen naar de recherche van het
bureau Slinge. Het was een hele klus
de arrestant aan de achterzijde in de
laadruimte te krijgen. Languit lag hij
op zijn buik op de grond. Met mijn
knevelketting om zijn rechterpols en
een hak van een schoen in zijn nek,
brachten wij hem over. Onderweg wilde hij verzet tonen, maar dan werd het
hakje even sterk aangedrukt. Ik moest
rijden en het stel in de gaten houden.
Op de binnenplaats van bureau Slinge
kregen we hulp genoeg. Ik ben nu
bijna 84 jaar oud en dat geklungel van
toen vergeet je nooit.

Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com
Politieauto (3)
In De Oud Rotterdammer van 22
januari las ik op de voorpagina het
verhaal over rijden in een politieauto, met name in de C-10. Een leuk
verhaal maar ik mis het toch één en
ander, vooral data. Mijn generatie zal
zich de C-10 zeker nog herinneren
maar de latere generaties waarschijnlijk niet. Ik las in het stuk dat de C-10
werd ingezet voor de 112 meldingen,
hij werd ook gebruikt voor de gewone
surveillance. Het nummer 112 bestond
destijds nog niet. Het eerste alarmnummer, uit circa 1958, was voor
zover ik me herinner 901, dat werd
in de jaren ‘80 vervangen door 101,
ergens in 1997 werd het 112.
De C-10 werd in Rotterdam gebruikt
van 1962 tot 1986, toen ging de laatste
wagen eruit. Er is van alles over te
vinden in het Politiemuseum aan de
Boezemsingel. Rotterdam heeft meer
dan 200 van deze wagens “versleten”.
De luidspreker hoorde je van grote
afstand, ook de schijnwerper op het
dak herinner ik me nog goed, hij leek
kilometers ver te schijnen.
Mijn vader zaliger, die ook de eerste
‘scooteragent’ was van Rotterdam,
heeft heel wat kilometers met de C-10
11
gemaakt, ik ben er ooit een keer mee

Diapresentatie Stichting Ons Rotterdam
Zondag 17 februari van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt Ed van der Ven, vrijwilliger van Ons Rotterdam, een diapresentatie over winkelen in Rotterdam. Ed
neemt u mee naar de naoorlogse jaren en geeft een beeld van waar de Rotterdammers hun dagelijkse boodschappen deden. Tevens laat hij zien waar men
in die tijd de duurdere producten kocht, zoals bijvoorbeeld meubelen, kleding
en wasmachines. U bent van harte welkom. De presentatie vindt plaats in het
onderkomen van de Stichting Ons Rotterdam aan de Kerkwervesingel 53 te
Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar met buslijn 67. De aanvang is om 14.00
uur, de zaal is open om 13.30 uur. De toegang is zoals altijd gratis. Wilt u de
presentatie bijwonen dan graag van te voren even aanmelden. Dit kan telefonisch via 010-4804513 of via e-mail: diawerkgroep@onsrotterdam.nl . Kijk
ook op www.onsrotterdam.nl of op www.facebook.com/onsrotterdam
naar school gebracht toen hij toch die
kant uit moest en hij me bij de bushalte zag kleumen. Ik werd meteen bij
het hoofd van de school geroepen, hij
wilde weten wat ik had uitgevreten.
Hij had vermoedelijk een flink pak
strafwerk in gedachten.
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Ook voor de puzzel van deze keer hebben we weer een boek als
prijs. Ditmaal gaat het om het boek ‘Rotterdam Feijenoord en
Noordereiland in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does.
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De38oplossing
van de vorige puzzel
in De Oud
Rotterdammer was42een vraag waar u mogelijk
nu het antwoord wel op
39
40
41
43
weet. Hij luidde:
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47
48 geschaatst op natuurijs?
Wordt
er deze winter nog
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan
voor DONDERDAG 14 FEBRUARI 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.
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‘RET op de Kleiweg,
toen, nu en later’.
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Schoofs,
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65
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vierkante78zuil (gedenknaald); 7. hevige snel verplaatsende
windhoos; 12. jongensnaam;
13. voetbalstadion van
77
79
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81
Ajax; 14. houding (die men aanneemt); 15. te koop (afk.); 17. adellijk (nobel); 19. deel van camera; 21. familielid; 22. bovendien;
82 in wiens gebied olie gevonden
83
84
24. Arabische sjeik
is; 27. kever; 28. ontwerp (concept);
30. klein85paardje; 31. gewicht; 32. kleiachtige
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37.
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38. vogelsoort; 41. klap (tik); 42.
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jokken; 44. deel van voet; 46. spijskaart; 47. marterachtig roofdier; 48. beter worden; 49. deel van jaar; 50. schriftelijke kennis- of
lastgeving; 52. ingeving (inval); 54. watersport; 56. pit (lef); 58. die de winnaar is (op plaats één); 61. deel van lichaam; 62. vent
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vordering;
21. 1.
afgemat;
23. inktvis
aanlegplaats
voorarmen;
schepen;
25. plaats
in Noord-Holland;
26. jongensnaam;
afstammeling; 29.
Verticaal
soort van
met acht
2. getijde;
3. waterloop;
4. halfbloed;
5. stadhouder27.(opvolger van Mohammed);
6. verlangen;
7. natuurlijke
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9. muurholte;
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is; 32. zangvogel;
34. Nederlandse
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instituut
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Horizontaal 1. vrijstaande vierkante zuil (gedenknaald); 7. hevige snel verplaatsende windhoos; 12. jongensnaam; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. houding (die men aanneemt); 15. te koop (afk.); 17. adellijk
(nobel); 19. deel van camera; 21. familielid; 22. bovendien; 24. Arabische sjeik in wiens gebied olie gevonden is; 27. kever; 28. ontwerp (concept); 30. klein paardje; 31. gewicht; 32. kleiachtige grondsoort; 33.
meestergraad bij de judosport; 35. houten blaasinstrument; 37. ogenblik; 38. vogelsoort; 41. klap (tik); 42.
jokken; 44. deel van voet; 46. spijskaart; 47. marterachtig roofdier; 48. beter worden; 49. deel van jaar; 50.
schriftelijke kennis- of lastgeving; 52. ingeving (inval); 54. watersport; 56. pit (lef); 58. die de winnaar is (op
plaats één); 61. deel van lichaam; 62. vent (man); 64. een onaangenaam gevoel van koude; 65. morsdoek-
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Nieuw
Hilleg in
ersbe
rg

CLUBSÁNDWICH
CLUBSÁNDWICH

f
7,
f

95
95

2e kop koffie gratis
2e kop koffie gratis

Tio
Paco:
ook
voor
een
heerlijke
lunch.
Tio Paco: ook voor een heerlijke lunch.
Kerkstraat
6-8ª || 3054
010 -- 203
203 45
4516
16
Kerkstraat 6-8ª
3054 NC
NC Rotterdam
Rotterdam || 010
Kerkstraat 6-8ª | 3054
NC Rotterdam | 010 - 203 45 16
www.tiopaco.nl

