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Dwangarbeiders na 2 jaar Duitsland terug
Vaak, heel vaak, moet Jan
Remark terugdenken aan de
twee jaar (1943-1945) die hij
gedwongen doorbracht in
Kassel in Duitsland. ‘Arbeitseinsatz’ heette dat, puur gedwongen. De internering weigeren of onderduiken durfde
de aan de Lange Singelstraat
geboren en getogen Schiedammer niet. Anders zou vrijwel zeker sanctie tegen het
gezin worden genomen.
Jan Remark was nog nimmer echt
buiten zijn geboorteplaats geweest]
hooguit naar de buurgemeenten Rotterdam of Vlaardingen. Nou, daar
stond hij dan in 1943, na de beruchte
november-razzia, op het perron van
station Schiedam/Rotterdam-West
met een koffertje in zijn hand. Streng
bewaakt door Duitse soldaten, alsof
hij een grote boef was. Jan begon
stilletjes te grienen, 19 jaar nog maar
en op weg naar een groot en voor hem
onbekend land.
Hij had toegesnauwd gekregen dat
Kassel de eindbestemming was. Daar
zouden ze opnieuw door soldaten
worden opgevangen om vervolgens
in colonne te marcheren naar het
kamp. De groep liep - o ironie van de
vervloekte buitenlanders - nota bene
door de Hollãndische Strasse. Nog
wat verder keek de groep helemaal
vreemd op. Bij een halte stond een
okerkleurige Rotterdamse RET-tram.
Gewoon ingepikt. ´Nur für Deutsche´,
stond er op de bestemmingsrol. Het
was duidelijk] wat ze ook allemaal
voor nationaliteit hadden, ze waren
geen Duitsers en mochten dus niet in
de tram.
Brandbommen
Gezien het gestuntel konden de Duitse
bestuurders amper overweg met de
vierasser, maar toch reden ze ermee
naar de Wilhelmshöhe. Daar stonden
houten barakken met britsen, zitkrukken en een houten tafel. Een met stro
gevulde zak diende als matras. Na
te zijn ‘ingeburgerd’ moesten Jan
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Remark en lotgenoten werken in de
fabrieken van Henschel, wat het in
elkaar zetten van ‘pantzer’ (tanks) inhield. De Amerikanen hadden het niet
erg op dat soort fabrieken begrepen.
De tweede nacht al was er luchtalarm.
Brandbommen kwamen als warme
broodjes uit de lucht vallen en troffen ook het lager waar Jan Remark
verbleef. Het stond in luttele minuten
in de brand. Wat ze terugvonden
was slechts as. Werkelijk alles was
verbrand.
Noodkreet
Wat de dwangarbeiders nog hadden,
droegen ze aan hun lijf. Het gevolg
was een noodkreet naar huis om
nieuwe kleding. Die kwam na weken
in een houten koffer met daarin het
hoognodige. Gelukkig was er ook een
winterjas bij, helaas geen sokken. Na
verloop van dagen begon de situatie
iets te wennen. Bijna elke nacht loeide
het luchtalarm en dat betekende telkens een plek zoeken in de overvolle
schuilkelder. Tenminste, als er nog een
plaatsje over was, pas dan mocht je
als buitenlander naar binnen. Na het

signaal ‘veilig’ was er telkens weer de
ravage, de doden, onder wie vrienden
en kennissen. “Dat doen jullie eigen
vrienden”, kregen de overlevenden
dan te horen van de kampbewakers.
Meer slaag dan eten
Op de brits naast hem heeft Jan zijn
beste vriend Leen zien sterven. Dat
was op de dag dat hij 20 jaar was
geworden. Hij was uitgeteerd en Jan
heeft daar nog steeds weet van. Maar
hij leefde verder. De kampgevangenen waren verplicht Duits te praten
tegen de ‘Meister’, wat lang niet altijd
meeviel. Het verplichte ‘Heil Hitler!’
werd vanuit een Nederlandse mond al
snel ‘Drei Liter’.
Ook op zondag was het werken geblazen. Nou ja, werken… als het maar
even lukte, werd er meer gesaboteerd
dan gewerkt. Ramen klinken voor
de rijdende kanonnen werd bewust
gedaan met klinknagels van aluminium. Dat was gemakkelijker werken
en ze waren binnen de kortste keren
ook weer los gesprongen. Wat hadden
ze een lol als zo’n pantser ging proef-

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

010 418 23 33 | www.hess.nl

030-6063944 / www.mpo.nl

rijden. De hele ‘pantzerhalle’, niet de
Duitsers, kreeg dan straf en dat ging
er niet mals aan toe. Het betekende
letterlijk: meer slaag dan eten. Ondertussen krioelde het van de luizen in de
kleding van Jan en de anderen. Jeuk
en hevig krabben liepen parallel.
Vluchtpoging
Vreemde dingen deed Jan Remark
in zijn poging te overleven. Zo deed
hij samen met een barakgenoot een
vluchtpoging. Ze kropen onder een
met munitie geladen spoorwagon,
die naar de Nederlandse kust moest,
en nestelden zich op de assen. Op de
locomotief stond geschreven: ‘Erst
ziegen dan reisen’ (eerst overwinnen
en dan reizen). Jan en zijn maat vonden meer toepasselijk: ´eerst reizen,
dan overwinnen´. Wat het duo in hun
drang om te ontkomen over het hoofd
zag, was dat de assen een geheel
vormden met de wielen. Dus toen het
transport vertrok vielen de twee op de
rails, zichtbaar voor iedereen. Ze werden opgepakt en geboeid afgevoerd.
Na weer eens zo’n vreselijk bombar-

UW VERTROUWDE
JUWELIER

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

dement van de geallieerden werden
Jan en zijn lotgenoten gedwongen een
voorraadkelder met proviand leeg te
halen met allerlei groenten en vlees.
Daar zaten de dwangarbeiders, met
een lege maag tussen voedsel, terwijl
het water uit hun mond liep. Jan pakte
een pot wortelen en begon te smullen
en zijn maag te vullen. Met als onvermijdelijk gevolg dat hij betrapt werd
en dat resulteerde in een verblijf in
een straflager op een afstand van vier
dagen te voet naar Wolfsburg. De ontvangst was bepaald niet vriendelijk.
De zweep ging er over en meermalen
werd gedreigd met de doodstraf.
In Wolfsburg maakte Jan Remark de
bevrijding door de Amerikanen mee.
De soldaten van het geallieerde leger
werden begroet met ‘Hai’, want dat
was het enige dat ze wisten van de
Engelse taal. Vervolgens moesten
de dwangarbeiders zich poedelnaakt
uitkleden. Hun voddenkleding werd
meteen verbrand en het vuur knetterde
van de ´ontploffende´ luizen.
Lees verder op pagina 3

De nieuwe Zonnebril Collectie
nodigt uit om te komen passen.
Merken o.a. Ray-Ban, Maui Jim,
Michael Kors, Penn&Ink N.Y.
Winkelcentrum Lageland
Samuel Esmeijerplein 30
3067 AP Rotterdam

T. 010 – 420 53 34
www.opti-jean.nl
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4-wiel scootmobiel
Mercurius

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

Snelheid:
15 km/u

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

Actieradius:
ca. 45 km

Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



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

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

Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

Eric van Heelsbergen
Uitvaartverzorger
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

- 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

Kom kijken naar onze bankstellen collectie
GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!

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

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

22

*indien voorradig

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een pijnlijke knie of heup?
Is werken, boodschappen doen of traplopen een probleem? Graag informeren
wij u over de behandelmogelijkheden in het Maasstad Ziekenhuis.

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Knie- of heupslijtage
Dinsdag 4 juni 19.00 - 21.00 uur
Als u last heeft van knie- of heupklachten, kan het
zijn dat u artrose heeft. In eerste instantie kunnen
klachten dan worden behandeld met medicijnen,
fysiotherapie en het gebruik van hulpmiddelen.
Maar er kan een moment komen waarop alleen nog
het vervangen van het gewricht door een prothese
voldoende verlichting geeft van de klachten.
Graag informeren wij u over de behandelmogelijkheden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst.
Onze specialisten geven samen met de
regieverpleegkundigen en de fysiotherapeut
uitgebreide voorlichting over knie- en heupartrose,
niet-operatieve behandelingen, het vervangen van
het knie- of heupgewricht door een prothese,

AANMELDEN
Aanmelden

Ja, ik kom naar de voorlichting op 4 juni
en ik kom:

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

alleen

bijeenkomst via het formulier rechts of via

Dhr.

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

met 1 introducé

met 2 introducees

Mevr.

Naam

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Straat

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt

Postcode/Plaats

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

E-mail*

Praktische informatie

Telefoonnummer

Datum : Dinsdag 4 juni

Geboortedatum

Tijd

Dit formulier in een gesloten envelop en zonder
postzegel sturen naar:
Maasstad Ziekenhuis
t.a.v. Polikliniek Orthopedie, locatiecode 0H2.125.
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.

: 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal, 1e etage
Maasstadweg 21 in Rotterdam

risicofactoren en het behandeltraject. Uiteraard
krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

✁
OR

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.
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Dwangarbeiders na 2 jaar Duitsland terug
Vervolg van voorpagina
Er stond een treinwagon gereed voor vertrek naar de Kriegsmarine, maar die is nooit vertrokken. Wel geplunderd, omdat
iedereen mocht uitzoeken van de geallieerde soldaten. Plunjezakken met kleding gingen mee: sokken, broeken, jekkers, noem
maar op. Alleen de knopen met het gehate hakenkruis werden
afgeknipt.
Jan was blij met de nieuwe kleding en
er werden ook nog eens nieuwe barakken gebouwd. De krijgsgevangen
gemaakte ‘moffen’ moesten de britsen
opmaken en de strozakken en dekens
vervangen. De rollen waren voor
zodoende een paar weken omgedraaid;
ditmaal waren de bevrijde Nederlanders heer en meester. De mensen
van de veldkeukens zorgden voor de
inwendige mens. Geen koolsoep meer,
maar brood met eieren en spek. Zalig
was dat!
Glenn Miller
Een paar avonden speelde het Amerikaans orkest van Glenn Miller voor
de soldaten. Kort tevoren was zijn
toestel neergestort tussen Engeland en
Frankrijk, maar de naam van Glenn
Miller leefde voort. De muziekshow
was ‘nur FÜR Auslãnder’. De bevrijders deelden rijkelijk sigaretten uit
aan de ex-dwangarbeiders. De moffen
moesten watertandend toezien hoe de
Nederlanders een lap vlees zaten te
smikkelen. Hun voormalige gevange-

nen mochten er niets van weggeven]
dat was streng verboden.
Ontluisd
Na een paar weken stond een trein
voor vervoer naar Nederland klaar,
een reis van twee dagen. Er reed een
locomotief vooraan en eentje achter
de wagons. Eindelijk weer in Holland,
in kamp Amersfoort. Daar werd de
groep ontluisd en kreeg een goede
maaltijd voorgezet. De NSB´ers die
daar geïnterneerd waren, moesten zich
in het gelid opstellen. De Amerikaanse
soldaten van kapitein De Vries kregen
de order alle nieuwkomers een pakje
Camel sigaretten te geven. Oh, wat
waren die lekker. De NSB´ers hielden
ook hun hand op, maar de gehate
zwarthemden kregen in plaats van
sigaretten een mep voor hun kop. Jan
Remark en zijn maten genoten, van
hen kon het niet hard genoeg zijn.
Heerlijk gevoel
Jan Remark wilde niets liever dan
naar huis in Schiedam. Eindelijk was

het zover. Vanuit Amersfoort werden
Jan en lotgenoten in een legertruck
naar Brunssum in Zuid Limburg
vervoerd. Daar kregen ze onderdak in
een schoolgebouw. Weliswaar met een
man van de Binnenlandse Strijdkrachten voor de deur, maar het idee
´je bent vrij, gaf een heerlijk gevoel
dat niet onder woorden is te brengen.
Het was zondag 13 mei 1945. Op de
vraag van Jan aan de wachter ´waar
is hier ergens een kerk´ kreeg hij als
antwoord of hij soms een kosthuis
zocht. Karst, zo heette hij, zei dat
direct te kunnen regelen. “Als u uit de
kerk komt, breng ik u naar mijn huis
en daar kunt u voorlopig blijven.” Jan
moest even naar adem happen, want in
twee jaar was hij nooit met ´U´ aangesproken. De andere dag, 14 mei, werd
Jan Remark 21 jaar. Die eerste nacht
bij Karst kon Jan maar niet in slaap
komen tussen de heldere en witte lakens. Om 7 uur ´s ochtends was hij al
beneden. Geesje Karst, de vrouw des
huizes, gaf als commentaar: “Dat doe
je nooit meer, zo vroeg opstaan.”
Allergie voor dwang
Op de keukentafel stond een grote
taart met daarop gespoten WELKOM
THUIS. Jan kon het even niet verwerken en begon te janken als een klein
kind. Op momenten dat de herinnering
weer boven komt, schiet hij weer vol.
Bij de familie werd hij kind aan huis.

CCtje 14 mei 1940

Vroeger had je de TV-show van Jan Lenferink en daar heb ik ooit
eens de verkeerde datum van het bombardement genoemd, hetgeen mij terecht op een aantal boze brieven kwam te staan (Dat
was toen nog, boze brieven, daar moest je voor kunnen schrijven,
en papier en pen hebben, en dan met je boze brief door de regen
naar de brievenbus, je moest er zeg maar wat voor over hebben
om je ongenoegen te uiten).
Dat hoeft nu, naar ik begrijp, niet meer.
Je twittert en twattert er maar op los en
je bent je gal kwijt. Ik doe niet aan al
die onzin mee, zoals u wel weet, dus ik
merk er nooit iets van, maar ik verbaas
me er wel over dat mensen klagen over
de bagger die ze soms over zich heen
krijgen, want ik begrijp niet dat ze
dat dan lezen. Wat kan het je schelen
als de heffe des volks zijn ranzige
mening geeft? Dat kun je toch gewoon
negeren?

c foto burosolo.nl

Maar daar wou ik het niet over hebben.

Cox Column

Het bombardement, 14 mei 1940. Zo
ongeveer van tien vóór tot tien over
half twee ‘s middags, maar door het
type bommen en de wind heeft de stad
dagenlang gebrand. Kapitein Backer
had net op het Noordereiland bereikt
dat het ultimatum werd uitgesteld tot ik

dacht vijf uur, maar tien ie naar buiten
kwam zag hij de eerste golf vliegtuigen
al aankomen (De Duitse bevelhebber
moet eveneens zich rot geschrokken
zijn en volgens het verhaal hebben uitgeroepen “Dit wordt een katastrofe!”,
maar Göring liet zich dit feestje niet
afnemen).
Met Göring is meteen één van de
hoofdschoften van de oorlog genoemd.
De bevelhebber van de Luftwaffe was
gelukkig uiteindelijk totaal onbekwaam. Hij liet de eerste oorlogsjaren
nog wel Engeland plat bombarderen,
maar moest het toch afleggen tegen de
Spitfire. Later beloofde hij Hitler dat ie
de ingesloten troepen bij Stalingrad wel
zou kunnen bevoorraden hetgeen totaal
onmogelijk was en grandioos mislukte,
hoera!
In Rotterdam kwam een aanvalsgolf

Bominslag in de Millinxstraat en achterzijde Dordtselaan

Opa Schraa, een gepensioneerd mijnwerker, sprak vriendelijk: “Joh jong,
je komt maar als je daar zin in hebt.”
Uiteindelijk ging Jan naar Schiedam in
de hoop nog familie levend aan te treffen. Dus via het gedeeltelijk in puin
liggende Maasstation in Rotterdam
naar de Koemarkt en toen eindelijk
thuis in de Lange Singelstraat. De eerste die Jan zag was zijn oudste broer.
Ze stonden aan de grond genageld.
De bakkerskar die hij duwde liet hij
ineens in de steek, wat in die tijd een
linke zaak was. Ja hoor, de twee broers
van Jan waren in leven, maar wel
aanmerkelijk vermagerd. Dat vonden
ze van Jan ook.
Vergeten: Nooit!
Terwijl Schiedam de bevrijding
vierde, lag Jan ´plat`; broodmager en
verzwakt. Maar daar wist de moeder

vanuit het Zuiden over de Maas, en
verwoestte de Schiedamse Dijk en de
linkerkant van de Coolsingel, jarenlang
stond daar alleen nog Hotel Atlanta en
iets verder Luxor. De andere aanvalsgolf, ik weet niet wie van de twee de
eerste was, kwam uit het Oosten en
legde alles plat van het Oostplein tot de
Kruiskade.
Ik hoop dat ik het goed vertel, als
iemand het beter weet, dan hoor ik dat
graag.
Dat ik vroeger de datum niet precies
wist, kwam ook doordat er aanvankelijk over de ramp niet veel werd gezegd
en gesproken, net als over de hele
oorlog trouwens. Maar hoe langer het
geleden is, hoe meer aandacht de zaak
heeft gekregen, met mooie initiatieven,
zoals de brandgrens die in de stad is
aangelegd, om maar een voorbeeld te
noemen.
Toen Rients Gratama, God hebbe zijn
ziel, en ik in de jaren tachtig een programma maakten, ik geloof ons tweede
en dat heette ‘Beperkte Dijkbewaking’,
wilden wij aandacht voor het bombar-

van Jan wel een ´medicijn´ voor.
Ze liep de muziekkapel tegemoet,
ging naast de tamboer-maître lopen
en vroeg of ze door haar woonstraat
wilden marcheren. Natuurlijk deden
ze dat en hielden zelfs even stil bij het
raam waar Jan lag…. Maar de angst
bleef Jan aangrijpen als bijvoorbeeld
een vliegtuig overkwam. Nog lang
had hij de neiging met zijn kleren aan
naar bed te gaan. Maar die angsten
zijn stilaan afgenomen. Twee jaar van
dwingen en moeten zijn van lieverlee
toch overgegaan. Een allergie voor
dwang kreeg Jan Remark ervoor terug.
De pijn van de wond was voorbij,
maar het litteken zit er nog steeds.
Vergeven? Ja …..! Vergeten? Nooit!
Bewerking: Rein Wolters

dement. Een mooi lied, of zo. Daartoe
togen wij naar Jaap van de Merwe en
hadden wij een paar gesprekken over
wat er allemaal gebeurd was. Zo had
ik van Joop Mekes, toen een bekend
journalist van de Havenloods, ooit het
verhaal gehoord van dat pakhuis vol
koffie dat geraakt was en in de hens
stond. Toen het bluswater er overheen
ging stroomde de koffie door de straten. Van de Merwe, een lastige man,
maar een briljant tekstschrijver, kwam
toen met het verhaal van dat bioscooporgel in de Hoogstraat dat “de brokken
op zijn toetsenbord kreeg” en aan het
“spelen” ging. Dat werd “De ballade
van het wonderorgel” dat ik later op de
plaat heb gezet. Een prachtig nummer
en het gaat er natuurlijk niet om of het
allemaal waar gebeurd is, het beschrijft
de ramp ingrijpend.
Ik hoop dat Radio Rijnmond het een
dezer dagen weer eens draait.
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www.venrooytandtechniek.nl

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

All Inclusive Hotels Autovakanties
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

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

rting
65+ Ko

All Inclusive Wunderland Kalkar ***

All Inclusive Hotel Eperland ***

All Inclusive De Bonte Wever ****

Nieuw All Inclusive Hotel Zwilling ***

Kalkar / Niederrhein / Duitsland
279,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 279,-

Assen / Drenthe
229,- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 229,-

Nieuw

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Altenahr / Ahrdal / Eifel
156,- p.p.
3 dg. All Inclusive va. € 156,-

de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

Nunspeet / Veluwe
269- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 269-

5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
al voor € 389,389,- p.p.

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland
All Inclusive Hotel Altenahr ***
385,- p.p.
al voor € 385,-

3037 EN Rotterdam-Noord

die bij u past.

All Inclusive Hotel Vennendal ***

All Inclusive Bus excursievakanties
Nieuw

krijgt u de uitvaart

Sauerland / midweek € 249,249,216,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 216,-

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel

Met CVU geeft u

of crematie en

Epen / ZuidZuid-Limburg
199,- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 199,-

Nieuw

All Inclusive Hotel Royal Montana ***

Herdacht worden
zoals u bent

Nieuw

Deze busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
389,- p.p.
al voor € 389,-

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg
All Inclusive Hotel Op de Boud ***
445,- p.p.
al voor € 445,-

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Uw erfcoach en meer

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

Uw erfcoach en meer

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

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

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

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

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

Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en
ervaring.
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Nr. 187

Spoorkaartjes verkopen was tijdrovend
Corrie Gorissen: “Ik kwam met mijn moeder vaak op het Centraal Station. Doordat
familie van mijn moeder in Groningen woonde, ging ik als kind vaak met haar mee.
Dat was voor mij één groot avontuur. Het Centraal Station met de loketten, waar
je bij de vriendelijke dames of heren lokettisten een kaartje kon kopen zoals op de
foto. Ik kwam net boven de balie uit, met mijn gezichtje vlak bij het draaigedeelte
waarin het gemaakte kaartje te voorschijn kwam en... niet te vergeten het wisselgeld. Het is een fijne herinnering aan een klantvriendelijke tijd.”
Ben de Vetten: “De oude treinkaartjes herinner
ik me nog goed. Van mijn werkgever moest ik
hamerstelenvet halen, dat natuurlijk niet bestond.
Iemand anders zei mij: ga naar een treinstation en
vraag aan een ieder of ze de kaartjes nog nodig
hadden, anders zou ik ze graag willen hebben. Zo
gezegd, zo gedaan. Ik was in een uurtje wel 40
kaartjes rijker, alleen was mijn werkgever daar
niet blij mee. Maar geen vet gevonden.”
Philip Ham: “Ik herinner me de volgende mop: Er
komen twee Engelse mannen bij het loket en de
voorste zegt: “two to the Loo”, de loketbediende
kent geen Engels, maar verstaat: toetoedeloe en
twijfelt of hij in de maling wordt genomen. Dan
steekt de andere Engelsman zijn hoofd over de
schouder van de voorste en zegt: “two to the Loo
too”; nu twijfelt de loketbediende niet meer en
antwoordt: “tatatelata”, schuift de opening van
het loket dicht en loopt weg, de Engelsen stomverbaasd achterlatend!”
Henny Mac-lean -van Eijkelenborg: “Wat een

herkenbaar plaatje was dit voor mij. Ik heb van
1958 tot 1964 als lokettiste gewerkt op Centraal Station Rotterdam, zowel aan de voorzijde
als aan de Blijdorpzijde. Het werken met deze
bakken Edmonson kaartjes was zeer tijdrovend.
Alle kaartjes stonden in alfabetische volgorde
op nummer in een heel dik schrift en moest
eerst gecontroleerd worden en na aﬂoop dienst
de nummers vermelden van de voorliggende
kaartjes en daarna uitrekenen wat er verkocht was
en of het kasgeld daarmee klopte. Daar was je
zeker een uur mee bezig. Er waren kaartjes voor
enkele reis en retour, die voor verkoop gedateerd
moesten worden in de Composteur. Na een paar
jaar kwam er een AEG machine, waar je blanco
kaartjes kon insteken en je sneller klaar was met
de kasopmaak, omdat je er bij begin en eind een
strookje inbracht en zo de totale verkoop kon
zien. Zondagavond was het heel druk met militairen, die weer terug gingen naar de kazerne en een
perronkaartje kochten voor hun geliefde díe hen
kwam uitzwaaien, wij noemden dat kuskaartje.
Ik heb een ﬁjne tijd gehad op dit station, en ook

Ken je dit nog?

Nr. 189

Ken je dit nog? Een roeiwedstrijd. Maar waar? En tussen wie? En wanneer? Kortom, we zijn weer heel
nieuwsgierig naar wat hier op de foto allemaal te zien is. Was u erbij? Weet u er meer over? Werkte u
wellicht ooit op deze plek of had u iets met dit evenement te maken? Was u deelnemer of bij de organisatie betrokken? We willen het allemaal graag weten en teruglezen in een volgende aﬂevering van deze
rubriek! Schrijf ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Dat kan 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.

weleens dienst moeten doen op Rotterdam-Zuid,
Rotterdam-Noord, of andere stations.”
Wim Wouters: “Oh, dat waren nog eens mooie
tijden: reizen met een treinkaartje van karton en
dan wachten tot de conducteur er een gaatje in
kwam knippen. Als kind vonden we dat prachtig.
Wij gingen vaak van Dordrecht, naar de markt
bij station Blaak. Ons kaartje kochten we dus in
Dordrecht aan het loket. Tegenwoordig kan dat
daar volgens mij helemaal niet meer. Ik reis nu
nooit meer met de trein, maar hoor van alles over
kaartjesautomaten, toegangspoortjes, chipkaarten
en meer van dat soort dingen. Voor mij al een
drempel om erheen te gaan. In Rotterdam kom ik
met de auto liever ook niet meer. Voor die drukte
ben ik nu een beetje te oud geworden. Maar de
treinreis naar Rotterdam staat me nog goed voor
de geest. Langs het Feyenoordstadion, langs de
achterkant van de Oranjeboomstraat over de bruggen over de Maas. Het luchtspoor. Soms reden we
door tot Rotterdam Centraal en gingen door de
stad lopend naar de markt. Meestal waren we dan
namelijk in de verkeerde trein gestapt. Die stopte
dan niet op station Blaak. Haha. Dan zat m’n
moeder in de zenuwen en hoopte je maar dat je

niet van de conducteur op je kop kreeg!”
Jaap Albers: “Prachtig die spoorkaartjes van
toen. Enkele reis of retour? Die vraag stelde zo’n
loketbeambte als je zei ‘Ik moet naar Delft’.
Retour, mooi Frans woord. Retourner is volgens
mij Frans voor terugkeren. Heen en terug dus.
Fransen noemen de spoorwegen ‘chemins de fer’.
De Vlamingen vertalen dat weer in ‘ijzerbaan’.
Het blijft een geweldig vervoermiddel, hoewel
de kaartjes nu wel een stukkie duurder zijn
geworden!”
Ank Bessems: “Was die man aan het loket er nog
maar. Alles is geautomatiseerd tegenwoordig. Je
moet uit een automaat je kaartje zien te toveren
en kunt op de meeste stations aan niemand meer
uitleg vragen. Stuk onpersoonlijker allemaal.
Jammer, hoor. Reizen met de trein was vroeger
heel spannend en leuk. Nu lijkt het nog zo in
de reclames van de NS. En misschien komt het
wel doordat ik inmiddels zelf een oude zeur ben
geworden, hoor. Tegenwoordig ben je als oudere
overal op je hoede.”

Station Blaak
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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

5 dagen Drenthe

€127,50 PP LO
www.hotelhetwapenvanaelden.nl

TEL 0591371241

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Wij bieden:
-

Volledige protheses
Volledige protheses op implantaten
Gedeeltelijke/Frame protheses
Immediaatprothese (noodgebit)
Opvullen van uw huidige gebit (Rebasing)
Reparaties van alle protheses

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!
(extra kost
en
aan verbon
den)

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES
Kunstgebitcharlois.nl
TEL: 010-3074612

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
5 5 + Altijd een du
Altijd een duidelijk
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
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Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en
48 uur
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Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
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Uit de praktijk
Wij hebben u iets heuglijks te melden.
Sinds eind maart 2019 is Nicole Goud
van Akto ofﬁcieel RegisterExecuteur.
Nico van Scheijndel volgt binnenkort. Misschien zegt u dat niets, maar
voor ons is het een prettige stap. Wij
maken nu deel uit van een landelijke
organisatie van deskundige adviseurs
en executeurs. Mede doordat wij nu
gebruik kunnen maken van het Digitaal
Nalatenschapsdossier van Stichting RegisterExecuteurs verwachten wij dat wij
onze werkzaamheden nog beter kunnen
uitvoeren, u nog beter van dienst kunnen zijn en nog beter kunnen ontzorgen.
Het zijn van RegisterExecuteur heeft
nog een belangrijk aspect: opvolging.
Niet alleen onze klanten overlijden, ook
wij zijn sterfelijk en dan is het goed te
weten dat uw belangen gewaarborgd
zijn bij onze collega’s. Overkomt ons
iets of zijn wij tijdelijk beiden niet
in staat te handelen dan kunnen onze
collega’s dat (tijdelijk) voor ons doen.
Natuurlijk handelen we het aan ons
gegeven vertrouwen liever zelf af,
maar als de nood aan de man is, is een
achterwacht een prettig idee. Daarnaast
biedt de RegisterExecuteur een digitale
kluis en kunnen erfgenamen meekijken in hun persoonlijk digitale dossier
zodat ze weten wat al gedaan is en wat
nog moet gebeuren. Om onze nieuwe
klanten het feestje mee te laten vieren,
bieden we tot eind mei alle nieuwe
klanten het eerste half uur advies gratis
aan. Bijvoorbeeld over een op te stellen
levenstestament, testament of de afwikkeling van een nalatenschap.
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Kind heeft recht op informatie
bij overlijden van een ouder
Via via heb ik begrepen dat
mijn ouders kort na elkaar
zijn overleden. Ik snap dat ik
buiten de familie ben komen
te staan, maar als erfgenaam
heb ik toch recht op informatie. Wat mag ik van de executeur verwachten?
Het is uiteraard jammer dat de executeur u geen of onvoldoende informatie
geeft. Echter, om te weten óf en zo
ja, op welke informatie u recht heeft,
moet u eerst weten of u erfgenaam
bent of niet. Hiervoor zijn de testamenten van uw ouders van belang.
Wellicht hebben uw ouders u onterfd.
Voor wat de inhoud van het testament
betreft, heeft u in dat geval alleen
recht op dat stuk(je) uit het testament
waar dit uit blijkt. Als sprake is van
een indirecte onterving (u bent niet
met naam en toenaam genoemd, maar
uit het testament blijkt op een andere
manier toch dat dit het geval is), dan

Alleenstaande AOW
Wanneer een partner van een echtpaar
is opgenomen in een zorginstelling
krijgen beide partners na verloop van
tijd de vraag of ze een alleenstaandeAOW willen of niet. Vaak is dat niet
verstandig als degene met het hoogste
inkomen is opgenomen. Door de
alleenstaande-AOW gaat namelijk de
eigen bijdrage van laag naar hoog,
wat soms lelijk in de papieren kan lopen. Wel hebben beide partners recht
op een alleenstaande ouderenkorting
bij de aangifte inkomstenbelasting.
Wilt u weten of het verstandig is
alleenstaande-AOW aan te vragen in
plaats van gehuwden-AOW, neem
dan contact met ons op.
Nieuw testament na overlijden partner
Na het overlijden van een partner
is het vaak verstandig een nieuw
testament te laten maken. Dit omdat
een echtpaar vaak twee dezelfde
‘gespiegelde’ testamenten laat
maken, waarin de langstlevende goed
beschermd is. Door het overlijden
van een partner is die langstlevende
bescherming niet meer nodig; vaak
zijn immers alleen de kinderen dan
erfgenaam. De langstlevende doet

zal u recht hebben op inzage in vrijwel het volledige testament. U bent in
deze gevallen legitimaris die een beroep kan doen op zijn legitieme portie. In de wet staat dat u hierdoor recht
heeft op alle informatie die nodig is
om de grootte van uw legitieme portie
te kunnen vaststellen. Dit kan zelfs
gaan om informatie tot vijf jaar terug.
Denk daarbij aan bankafschriften of
de aangiften inkomstenbelasting.
U mag zich overigens niet met de
afwikkeling van de nalatenschap
bemoeien.
Als u gewoon erfgenaam bent, heeft

er goed aan na enige tijd nog eens
te bekijken of het testament dat met
de overleden partner was opgemaakt
nog past bij de nieuwe situatie.
Bijvoorbeeld om een executeur te
benoemen of enkele goede doelen
of vrienden in het testament met een
legaat op te nemen. Zeker in geval
van een tweede huwelijk en kinderen
uit verschillende relaties is opnieuw
nadenken over wie wat vervolgens
erft geen overbodige luxe.
Schuiven met aftrekposten
Doet u samen met uw partner aangifte inkomstenbelasting en heeft u
aftrekposten of vermogen in box 3,
sta dan wat langer stil bij de laatste
vraag van de aangifte. Deze luidt: wie
trekt van zijn of haar inkomen de aftrekposten af en wie geeft het belaste
vermogen aan. Door verschillende
opties te proberen, is snel duidelijk
wat het gunstigst is. Het kan vaak

u meer rechten, maar vanwege het
feit dat er een executeur is aangesteld, wordt dit ook weer in meer of
mindere mate beperkt.
Bevoegdheden
Naast de inhoud van het testament is
het daarom van belang te weten welke
bevoegdheden de executeur volgens
het testament van uw ouders heeft
gekregen. Betreft het een ‘gewone’
executeur, dan mag hij de nalatenschappen beheren en, indien het nodig
is, schulden voldoen en bezittingen
verkopen. Zijn er geen schulden of
is het saldo op de rekening vol-

honderden euro’s schelen!
Appartement is geen huis
Koopt u voor het eerst een appartement na steeds een eigen huis te hebben bewoond, dan krijgt u met een
andere eigendomsstructuur te maken.
U koopt namelijk geen huis, maar een
aandeel in een vereniging van eigenaren (VVE). U mag dan ook niet zomaar iets aan uw woning verbouwen.
Ingrijpende veranderingen moet u
eerst voorleggen aan de vergadering
van de VVE, die uiteindelijk beslist.
Ook de onderhoudsbijdrage van de
VVE wordt door de vergadering vastgesteld, net als de eenmalige extra
bijdrage om (achterstallig) onderhoud
te kunnen doen. Vraag - als u een
appartement wilt kopen - dus altijd
alle beschikbare stukken van de VVE
op en bekijk het onderhoud van het
gehele pand en dus niet alleen dat van
het appartement dat u wilt kopen.

doende om die schulden te voldoen,
dan mag er niet verkocht worden
zonder toestemming van de (andere)
erfgenamen. Een executeur die meer
bevoegdheden heeft, is de executeurafwikkelingsbewindvoerder (ook wel
turbo-executeur genoemd); deze mag
zelfstandig verkopen en vervreemden
zonder eerst toestemming van de
erfgenamen te vragen. Uiteraard is
het wel de taak van de executeur alle
erfgenamen op de hoogte te houden
en zo goed mogelijk te informeren.
Bovendien moet hij aan het eind van
de rit rekening en verantwoording
aﬂeggen aan alle erfgenamen.
Om te weten wat uw rechten zijn, doet
u er dus goed aan eerst de testamenten
van uw ouders op te vragen (eventueel via een notaris) en vervolgens aan
de hand van uw rechten nadere informatie op te vragen. Blijft de executeur
moeilijk doen, dan kunt u de rechter
vragen hem te dwingen de informatie
te leveren of hem zelfs uit zijn rol
als executeur te laten zetten. Beter is
zelf in contact te blijven; daar wordt
uiteindelijk iedereen beter van.

Een kasboek helpt
Na het overlijden van een partner
of na echtscheiding neemt doorgaans het inkomen (ﬂink) af. Om
schulden te voorkomen of weer
grip te krijgen op uw uitgaven is
het bijhouden van uw uitgaven
in een kasboek een hulpmiddel
waarmee u ‘overbodige’ uitgaven
kunt traceren en beperken.
Maak als erfgenaam
bezwaar tegen de WOZ
Krijgt u als erfgenaam te maken
met onroerend goed in de nalatenschap en is de bezwaartermijn
tegen de beschikking van de
erﬂater verstreken. Bedenk dat u
als nieuwe belanghebbende nog
mogelijkheden heeft alsnog tegen
deze aanslag bezwaar te maken.
Wilt u weten hoe? Neem dan
contact met met ons op…
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Aanbieding geldig t/m zaterdag 11 mei

Verse

Zeebaars
Aquacultuur
p/st € 5,99

2 voor

€ 10,-

LEKKERKERK

KLOKKENDORP

1000 klokken en barometers
op voorraad
Ontdek de grote diversiteit aan moderne,
klassieke en antieke klokken en barometers
in de mooiste showroom van Nederland!

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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

Gra�s voor u schoongemaakt of geﬁleerd.
s

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

LAMINAAT

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

Bezoek onze website
WWW.KLOKKENSTAD.NL

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

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

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

setprijs

€ 439,00

- 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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

DESCENDRE

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Ze zijn er weer:

•
•
•
•

Bel direct: 010-4822236
RDW-Vrijwaring
Gratis Taxatie aan huis
Hulp bij aanvraag
kentekenpapieren

Malta’s en Dorés
OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408
Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

op alles!*

Kofferbakverkoop Rotterdam

zaterdag 11 mei 2019

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.

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.

55+
korting

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 enRotterdam
papercord
webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

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.

•

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.

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68

Gratis vervangende meubels

3061 GV Rotterdam

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808

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.
•
•
•
•

Dat ruimt lekker op!

55plus
korting

Gratis vervangende meubels

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

30%
KORTING

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

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

? UW AUTO VERKOPEN ?

v.a. €

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

korting

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

010 414 5808

* alleen bij Opnieuw & Co Rotterdam, met uitzondering van service - transport - horeca en zorgartikelen.

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

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

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Varken ging onderin de kinderwagen
Zelf ben ik van na de oorlog. Onderstaand enkele belevenissen
van mijn moeder, Rika (Hendrika) Bokhorst, tijdens de Tweede
Wereldoorlog, zoals zij die aan mij heeft verteld.
Rika woonde bij het sluisje aan het
eind van de Prins Bernhardkade, was
dertien jaar oud toen de oorlog uitbrak
en volgde een opleiding aan de 1e
School voor Vrouwenarbeid, zoals
de Huishoudschool toen heette, in
de Koningsveldestraat in Rotterdam
Noord. Daar werd veel gekookt met
bonen en naailessen werden gedaan
met krantenpapier wat nogal eens
problemen gaf bij het ‘keren’ (het binnenstebuiten keren) van de genaaide
kledingstukken. Rika koos de richting
kinderverzorgster. Er waren overdag
kinderen van ongehuwde vrouwen die
werkten en waar op school voor gezorgd werd. Op haar veertiende had ze

Foto van mijn moeder op haar persoonsbewijs

al een bijbaantje bij de herenmodezaak
van W. Labots aan de Straatweg 43,
waar ze de winkel schoonhield. Halverwege 1941 vond ze een baantje als
kinderverzorgster bij Adrie Beunderman en Tine de Klerk, zo rond de tijd
dat hun dochter Bertie werd geboren.
Het gezin Beunderman woonde aan de
Prins Bernhardkade 22a te Hillegersberg. (Per 19 mei 1942 werd Prins
Bernhardkade veranderd in Voorplaskade). Na dochter Bertie werd er nog
een kind geboren, waarvan ik de naam
niet weet. In de vakantietijd mocht
Rika, met de kinderen, logeren in
Noordwijk aan Zee. Eerst was dat in
villa Duintop aan de Quarles van Uffordweg vlakbij de vuurtoren, later in
Hotel (Pension) Ozon waar ze uitzicht
had op tennisbanen. In Noordwijk had
Rika een buschauffeur leren kennen
waarmee ze uitging naar De Sierkan,
een zaak waar broodjes en melk
genuttigd konden worden.
Stiekem
Vanaf september 1940 was vlees op
de bon gegaan. Op een dag werd
Rika door de familie Beunderman
gevraagd een half varken op te halen
bij boer Dijkgraaf aan de Kleiweg.
Die zat, vanuit Hillegersberg gezien,

net over de spoorbaan rechts, waar nu
ongeveer de ingang naar de Opaalhof
is. Dijkgraaf handelde in groenten,
maar een half varken kon hij blijkbaar
ook leveren. Het zal geen volwassen varken zijn geweest. Het varken
moest stiekem worden vervoerd en
zo werd bedacht dat het wel onder in
de kinderwagen kon met het kind er
bovenop. Kinderwagens in die tijd
hadden onder de planken waar het
matras op lag een bergruimte. Aldus
ging Rika op pad, laadde het varken
in de kinderwagen, alles teruggelegd,
kind er weer op en terug naar huis.
Eerst moest zij de spoorweg weer
over, die werd bewaakt door een
Duitse militair. De militair wilde Rika
wel helpen duwen tegen het talud op,
maar ze wimpelde dat af. Het halve
varken kwam veilig bij de familie
Beunderman aan.
Deze kinderwagen had ook bergruimte onderin

Bloembollen
Toen de Hongerwinter zich aandiende,
verruilde Rika haar baan bij de familie
Beunderman voor een dienstbetrekking als werkster bij de familie Hol
in Terbregge waar ze werd uitbetaald
in voedsel, onder andere in eieren. De
heer Hol was molenaar op de elektrische maalderij aan de Rottekade nummer 137. Dat pand staat er nog. Omdat
elektriciteit nauwelijks beschikbaar
was, werd er weer gemalen op de
korenmolen de Vier Winden, ook aan

de Rottekade. Bakker Van Duyn bakte
brood voor de molenaar. Bij Rika thuis
werd het eten klaargemaakt op een
klein kacheltje dat ze van de familie
Beunderman had gekregen. Er werden
onder andere bloembollen gegeten,
waar je enorme maagkrampen van
kreeg. Om aan brandstof te komen
was al een deel van het huis opgestookt. Op een dag hadden de Duitsers
een nieuw houten hek geplaatst bij het
sluisje. Terwijl de Duitsers waren gaan

eten in de Hillegersbergse Houthandel
aan de Bergse Rechter Rottekade 40,
haalden Rika en haar vader het hek
naar binnen. De moeder van Rika
verzuchtte dan, als dergelijke dingen
werden uitgehaald: “Wat zijn we diep
gezonken.”
J. van der Heiden
molensloot@kpnmail.nl

Schoenen voor een fles jenever
Met belangstelling lees ik altijd de interessante oorlogsverhalen
over wat de mensen zoal als kind hebben meegemaakt. Mijn
kinderen en kleinkinderen hebben daar geen enkele voorstelling
van. Ik ben geboren op 28 maart 1936, op de ‘s-Gravendijkwal,
hoek Snellinckstraat. Een prachtig groot huis met zeven kamers.
Mijn vader had dat in 1934 gehuurd met een contract voor vijf
jaar. Dat hoekhuis bleek in de winter zo stervenskoud te zijn
zonder centrale verwarming dat alle vorige huurders daarom ook
weggegaan waren.
We hadden daar ook een souterrain,
met ramen op straatniveau. Dat was
ook niet alles, want toen speelde de
hondenpoep ook al een rol. Regelmatig lagen er grote drollen voor het
raam en op een keer reed een knul met
een zeepkist dwars door het raam naar
binnen.
Op de bon
In 1939 waren de vijf jaar om en mijn
vader huurde een huis in de Eerste
Middellandstraat. Nummer 41, naast
de hoek van de Henegouwerlaan
boven de Amsterdamse Bank. Het
was goed dat we daar nu woonden,
want het huis op de ‘s-Gravendijkwal
is in 1943 door een afzwaaiende bom
weggevaagd. In die oorlogsjaren was
alles op de bon, in de hoop dat er op
die bonkaarten nog iets te koop was.
Mijn vader werkte als inspecteur van

de verzekeringsmaatschappij ‘Noord
Brabant’ met een bijkantoor op het
Oostplein, dat op 14 mei 1940 werd
verwoest. Zij kregen toen een kantoor
aan de Bergsingel. Het hoofdkantoor
zat in Waalwijk. Mijn ouders hadden
vrienden die twee textielzaken hadden
op de Kleiweg in Hillegersberg. Dat
heette toen manufacturen. Zij hadden
de slagzin: ‘Bij Hagen kunt u altijd
goed en voordeliger slagen’. Dat stond
ook op de ruiten. Zij hadden mijn
ouders aangeraden veel knotten wol
bij hen in te slaan, want, zeiden zij, er
komt oorlog en daar kan je van alles
mee ruilen. Dat bleek een gouden
tip, zoals uit het volgende voorbeeld
blijkt.
Wol tegen kaas
In 1944 had mijn vader schoenen
nodig en die waren in Rotterdam

nergens meer te krijgen. Mijn vader
nam daarom contact op met het hoofdkantoor in Waalwijk. Dat was in de
Langstraat, waar toen veel schoenfabrieken zaten. Daar zouden ze hun
best voor hem doen en hij moest zijn
schoenmaat opgeven. Na twee weken
kreeg hij het goede nieuws dat ze zijn
schoenen op de kop getikt hadden. Op
de vraag wat die kosten zeiden ze ‘een
fles jenever’.
Dat was een probleem, want waar
haalde je toen jenever vandaan? Je
moest van alles ruilen. Nu had pa
verzekerden in Zegveld bij Gouda die
een kaasmakerij hadden. Daar kon hij
wat wol ruilen tegen kaas. Daarmee
ging hij naar een andere relatie op de
Bergweg die in die tijd een slijterij
hadden. Daar kon hij de kaas ruilen tegen een fles jenever en daarmee reisde
hij naar Waalwijk om zijn schoenen
op te halen.
Landverraders
Dat was niet zonder gevaar, want je
mocht absoluut geen sterke drank
vervoeren. In de trein liep je de kans
dat je bagage werd gecontroleerd door
de Landwacht. Dat waren Nederlandse landverraders, die voor de
moffen werkten. Vaak werden treinen

onderweg vanuit de lucht beschoten en
achter het laatste personenrijtuig reden
platte wagens mee met afweergeschut.
Goede reis dus met de NS met als
slagzin: ‘Veilig, vlug en voordelig’.
De reis ging gelukkig zonder problemen en zo kon mijn vader zijn fles
jenever omruilen tegen zijn schoenen.
Dat verhaal is me altijd bijgebleven.

mer 41 dit.
In 1947 zijn we verhuisd naar
Voorburg en woningruil was toen
de beste optie. Wij ruilden het huis
met kapitein Nieuwland, die destijds
dirigent was van de Marinierskapel die
zetelde in de kazerne aan het Toepad
en daardoor moest hij verhuizen naar
Rotterdam.

Soms kom ik nog wel eens langs
mijn oude huis in de Eerste Middellandstraat. Ik zou dat nog wel eens
graag terug willen zien. Wie weet
lezen de huidige bewoners van num-

Ab Biedermann
ilonka.biedermann@hotmail.nl
Carel Vosmaerstraat 42
2274 XX Voorburg
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Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer begonnen! Zondagmiddag 19 mei 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!

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

Zaterdag 4 mei
Kunst in het trammuseum

Zaterdag 4 mei van 10 tot 16 uur toont het trammuseum aan de Kootsekade een expositie van
het kunstenaarscollectief Karmijn met schilderijen en beeldhouwwerken in en rond historische
Rotterdamse trams. Waan jezelf trambestuurder in een oude RET-tram en bekijk films van trams in
het oude Rotterdam. Het Wachthuis serveert koffie met appeltaart en de museumwinkel verkoopt
tramsouvenirs. Neem de RET-tram uit 1949 vanaf Rotterdam Centraal of een historische bus vanaf
Metro Kralingse Zoom naar het trammuseum. Vertrektijden: zie www.stichtingromeo.nl. Tram-/
busretour en toegang museum: € 5,-. Kinderen 4-11 en senioren 65+ € 3,-. RotterdamPas gratis.

Zaterdag 11 mei
Kofferbakverkoop Rotterdam

Zaterdag 11 mei 2019 organiseert Opnieuw & Co in Rotterdam een gezellige kofferbakverkoop
van 9.00 tot 15.00 uur. Opnieuw & Co ruimt zelf op en particulieren mogen dat ook. Geef u op en
laad de auto in! Reserveer een plekje bij Opnieuw & Co in Rotterdam. Iedereen die tweedehands
spullen wil verkopen, kan deelnemen. Let op! Inschrijven uitsluitend in de winkel: Koperstraat 31,
Rotterdam (Prins Alexander). Inschrijfkosten: Achterterrein: 40 grondplekken à € 15,- per plek,
Voorterrein: 4 marktkramen à € 20,- per kraam. Meer info: www.opnieuwenco.nl of in de winkel.

Zondag 12 mei
Moederdagbrunch en start Beeldentuin op Leefgoed de Olifant

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.

Moederdag is een mooie reden met de familie heerlijk te gaan brunchen op Leefgoed de Olifant,
waar 12 mei tevens Beeldentuin 2019 wordt geopend en de ooievaars klepperen op hun nest. Zie
ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Boeken: www.
leefgoed.nl/agenda of 0180-323414.

Die oude juwelen…

Familievoorstelling Floddertje in Theater Zuidplein

In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die nog wat waard? Is
dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling?
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij
de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

Woensdag 15 mei
In de kleine zaal van Theater Zuidplein is woensdag 15 mei de familievoorstelling Floddertje van
Wijnand Stomp te zien. Geschikt voor 6 jaar en ouder. Aanvang: 14.15 uur. Kom woensdag na
school genieten van de theatrale vertelling boordevol ondeugende kleuter- en peuterhumor. Met
ritmische rijmpjes en vrolijke liedjes. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt.
Gebruik promocode ANNIEMG en betaal slechts € 4,- i.p.v. € 11,-. Boek nu via www.theaterzuidplein.nl of +31 (0)10 20 30 203.

Zondag 19 mei

Kofferbakverkoop in Rotterdam

Opnieuw & Co houdt zaterdag 11 mei een
gezellige kofferbakverkoop. Iedereen die
tweedehands spullen wil verkopen, kan
daaraan deelnemen. Vooraf inschrijven in
de winkel aan de Koperstraat 31 in Rotterdam Alexander is wel noodzakelijk. De
kosten daarvoor verschillen voor plekken
en kramen. (Zie elders op deze pagina’s).
De kofferbakverkoop duurt van 9.00 tot
15.00 uur.

Dutch Swing College
Band aan boord SS
Rotterdam

Zondag 19 mei om
16.00 uur in ss Rotterdam - Queens Lounge
info/verkoop: Nationale
Theaterkassa www.ntk.nl of
0900-9203.

Moederdagbrunch in De Kas bij Beeldentuin op Leefgoed de Olifant

Zondag 12 mei bent u om 11 uur van harte welkom in
de sfeervolle Kas waar een Moederdagbrunch wordt
geserveerd voor slechts € 26,50 p.p. (kinderen tot 12
jaar € 15,00). Koffie, thee, melk en sap is inbegrepen.
Alle gerechten zijn uit eigen keuken en rokerij en bereid
van eigen producten of van lokale boeren; groenten
en brood zijn bio. Het Leefgoedteam ontvangt u met
een lekker drankje, daarna is het buffet geopend. Boek
snel, want voor De Kas geldt: VOL=VOL. Alternatief is
een lunch of diner à la carte bij De Dames. Deze dag
is tevens de eerste dag van Beeldentuin 2019 die u
gratis de hele zomer kunt bezoeken. Leefgoed de Olifant
ligt een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het
landelijke groen tussen de Hollandsche IJssel en Park
Hitland. Boeken en meer informatie: leefgoed.nl/agenda.
U kunt ook bellen met 0180-323414. Groenendijk 325,
Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren voor de
deur is gratis.

Woensdagen 22 mei - 12 juni en vrijdagen 24 mei - 14 juni
Nooit te oud om te leren in de bibliotheek

Presentaties over psychologie
(bibliotheek Overschie) en de Romeinse geschiedenis (bibliotheek
Delfshaven).

Nooit te oud om te leren

Het is tijd uw brein te prikkelen: dat kan in bibliotheek Overschie of bibliotheek Delfshaven. In de nieuwe reeks
‘Nooit te oud om te leren!’ vertellen Marit Lommelaars en Théon Minten over hun vakgebied. Kom vanaf 22 mei op
vier woensdagochtenden tussen 10.00 tot 11.00 uur naar bibliotheek Overschie om meer te weten te komen over
praktische kant van psychologie. In bibliotheek Delfshaven gaan de presentaties op vier vrijdagochtenden vanaf
24 mei tussen 10.30 en 11.30 uur over de Vroeg Romeinse geschiedenis. Alle presentaties zijn los van elkaar te
volgen. Elke ochtend gaat over een nieuw thema. Om de presentaties te volgen, haalt u een toegangsbewijs aan de
balie van de bibliotheek of reserveer deze via de website www.bibliotheek.rotterdam.nl. Leden van de bibliotheek
betalen niets. Bent u geen lid? Dan betaalt u €1,50. Iedereen krijgt een kopje koffie of thee.

20% VROEGBOEKKORTING TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

pagina 11

Dinsdag 30 april 2019
De Oud-Rotterdammer - De Krant voor de 50-plusser		

Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Kunst kijken in trammuseum

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

In het trammuseum aan de
Kootsekade is zaterdag 4
mei een expositie van het
kunstenaarscollectief Karmijn.
Twaalf van hun leden komen
hun werken tentoonstellen.
Ook zijn op schermen digitale
kunstwerken te zien. Een portrettekenaar maakt ter plekke
portretten van bezoekers.
www.karmijnkunst.nl Het
trammuseum toont 140 jaar
geschiedenis van het Rotterdamse openbaar vervoer. Van
de eerste paardenomnibus uit
1878 tot de eerste metro uit
1966. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Met de (klein)kinderen naar Floddertje

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa
in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs
en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel tel.
030-6063944.

Zin in een leuk uitje met de (klein)kinderen? In de kleine zaal van Theater Zuidplein is woensdag 15 mei de
familievoorstelling Floddertje van Wijnand Stomp te zien. Geschikt voor 6 jaar en ouder. Aanvang: 14.15 uur.
Geniet mee van deze theatrale vertelling boordevol ondeugende kleuter- en peuterhumor. Met ritmische rijmpjes
en vrolijke liedjes. Gebaseerd
op het gelijknamige boek van
Annie M.G. Schmidt. Gebruik
promocode ANNIEMG en
betaal slechts € 4,- in plaats
van € 11,-. Boek via www.
theaterzuidplein.nl of 0102030203.

Rondvaarten Schiedam

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open
fluisterboot door de grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
Vaar langs monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
bekijk Schiedam eens vanaf een heel andere kant.

Afvaarten

Vanaf half april tot eind oktober.
Dinsdag t/m zondag om 11.30, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.

Tarieven

Volwassenen € 7,00
65+
€ 6,00
Kind 4 t/m 11 € 3,50

kaartverkoop

Museummolen De Walvisch, Westvest 229, Schiedam, I-Punt S'DAM
in de Waag, Lange Kerkstraat 39, online: www.sdam.nl/rondvaarten

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker. Niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen. Goedkoopste kaartje gratis.
13 april tot 27 oktober 2019

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl
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De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerd vertrek
Reiscode: ebebr02

Frankenland en het Steigerwald

Reiscode: ebglc02

Dresden, Leipzig en Weimar

Reiscode: ebrys02

Fryslân Boppe

€ 419*p.p.

6-daagse busreis

Reiscode: ebblk01

De Vlaamse kust

Reiscode: ebboi02

De Belgische Ardennen

Wij kijken verder

€ 429*p.p.

6-daagse busreis

Deze 20% korting geldt niet voor aanbiedingen en/of eerdere prijsafspraken

Reiscode: efwen03

Historisch Wenen

€ 439*p.p.

8-daagse busreis
Vliegreizen

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

op alle ONTHARING BEHANDELINGEN
Met de SOPRANO ICE LASER EN/OF DE ELLIPSE IPL

€ 429*p.p.

6-daagse busreis

Autoreizen

Daarom krijgt iedereen gedurende het jaar 2019

€ 419*p.p.

6-daagse busreis

Busreizen

Verleden heb je,
toekomst maken
20%
KORTING
we samen!
EPILENNIUM BESTAAT 20 JAAR!

€ 399*p.p.

6-daagse busreis

Verre reizen

010 - 452 02 00
Oostmaaslaan
105 | 3063 AP Rotterdam | www.lhmakelaars.nl
20%
KORTING
EPILENNIUM BESTAAT 20 JAAR!

Al 17 jaar de specialist op huidgebi

Steden reizenDaarom krijgt iedereen gedurende het jaar 2019

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

Aangesloten bij
DE WINNAAR VAN ALLE LASERS : DE SOPRANO
IN ROTTERDAM
EPILENNIUM
BESTAAT 20 JAAR!
(Pijnloos en effectief)

op alle ONTHARING BEHANDELINGEN
ICE LASER NU BIJ EPILENNIUM
Met de SOPRANO ICE LASER EN/OF DE ELLIPSE IPL

EPILENNIUM BESTAAT 20 JAAR!

Deze 20% korting geldt niet voor aanbiedingen en/of eerdere prijsafspraken

Daarom krijgt iedereen gedurende het jaar 2019
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www.welzijnswarenhuis.nl


AANBIEDING
Vestigingen in Rotterdam en Maassluis

Tel.: 010-4194010
bikinilijn en oksels ontharen s

Maasstadweg 108
voor € 85,00 p.b.
Epilennium • Maasstadweg 108 • 3079 DZ Rotterdam
Openingstijden:
3079 DZ Rotterdam
010-4814493
• info@epilennium.nl
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
www.budget-uitvaartverzorging.nl
Deze actie is 1 jaar geldig na aanva
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
tel. 010 – 481 44 93
www.epilennium.nl
behandeling. Niet i.c.m. andere
email: info@uvvw.nl

aanbiedingen of kortingen te gebr

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

Kralingen Twaalf
Maurice Laarman en Dik Vuik maakten
een prachtig tijdschrift getiteld ‘Kralingen Twaalf. De jodenvervolging en
twaalf slachtoffers aan de Oudedijk’.
Een prachtig geillustreerde uitgave van
32 pagina’s over 12 stadsgenoten die in
1943 werden gedeporteerd vanaf hun
woningen aan de Oudedijk in Kralingen. Ze werden in Auschwitz en Sobibor vermoord. De twaalf worden herdacht door 12
Stolpersteine; gedenktekens voor hun voormalige woningen. In
het blad ook een bijdrage van Hans Citroen over Auschwitz.

€ 8,50

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 Grote 40-45 Boek
Dit boek omvat een omvangrijke
selectie van foto’s uit de internationaal
vermaarde collectie van het NIOD en
andere Nederlandse en buitenlandse
oorlogsarchieven. Nog altijd komen
onbekende foto’s over de Tweede
Wereldoorlog boven water. Dit boek
is het resultaat van uitvoerig historisch beeldonderzoek van de historici Erik Somers en René Kok. De foto’s,
in kleur en zwartwit, waaronder veel niet eerder gepubliceerde
(amateur) opnamen, geven een indringend oorlogsbeeld in al
zijn aspecten.

Dinsdag 30 april 2019
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Rotterdam 14 mei 1940.
De ooggetuigen. De foto’s
Het bombardement op Rotterdam heeft
een vaste plek verworven in ons collectief geheugen. Journalist Frits Baarda
noteerde jarenlang de ervaringen van
oogggetuigen tijdens en na de verwoestende aanval. In dit boek geven zijn meeslepende verhalen een
aangrijpend beeld van water die gruwelijke tien minuten op 14
mei 1940 gebeurde. Nooit eerder gepubliceerde foto’s tonen de
verschrikkelijke gevolgen voor stad en mens.

De Aanval (dvd)
Op deze dvd over de vijf dagen strijd
om Rotterdam in mei 1940 staat een documentaire van 45 minuten die een samenvatting is van de hoofdfils van een
tentoonstelling ‘De Aanval’. Het gaat
over de verwarring bij de bewoners, het
verzet van de Nederlandse militairen
en de ervaringen van Duitse soldaten.

€ 7,50

€ 19,90
Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van ‘Rotterdam Frontstad’ schreef vorig jaar als
opvolger ‘Nach Holland’. Dat boek
geeft een unieke kijk op de Duitse inval
in de eerste bezettingsdagen van ons
land. Het staat namelijk vol foto’s die
werden gemaakt door Duitse soldaten,
die hun fotocamera meenamen naar het front. Omdat ze voor
privégebruik waren bestemd, bleven hun kiekjes, voor zover ze
niet door de oorlog verloren gingen, decennialang verborgen.
Een uniek boek waarvan inmiddels de vierde druk uit is.

€ 24,95

HItlers jongste hoop
In Hitlers Duitsland werd geen propagandamiddel geschuwd om de geestdrift
onder de jeugd op te stoken. Aan de
hand van talloze afbeeldingen brengt dit
boek dit propaganda-offensief voor het
eerst in kaart.Het boek is geschreven
door Gerard Groeneveld, die eerder
ook ‘Nach Holland, de meidagen van 1940 door Duitse
ogen’ schreef. ‘Hitlers jongeste hoop’ telt 320 pagina’s.

Ik kind in de Tweede Wereldoorlog
In dit boek heeft Govert A. Janse het
kind in hem aan het woord gelaten.
Het verhaal speelt zich grotendeels af
in Rotterdam en Schiedam ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog. Toen
Govert drie jaar was werd zijn vader,
een dag na het bombardement op Rotterdam, afgevoerd
door de Duitsers. Hij zou ‘m pas eind 1945 terugzien. Zelf ging
hij een jaar naar een pleeggezin in Breda. Een indrukwekkend
oorlogsverhaal.

€ 12,50

De Bezetting van Nederland:
20 dvd’s over
de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
ging Nederland gebukt onder Duitse
overheersing, geweld, vervolging van
Joden en honger. Ruim zeventig jaar na
dato is het gelukt om alle waardevolle
filmopnamen uit die tijd in beeldarchieven terug
te vinden en te bundelen in een box met 20 dvd’s, getiteld ‘De
Bezetting van Nederland’. Een aparte dvd is gewijd aan Rotterdam in de periode 1940-1945.
AANBIEDING:

€ 29,95

€ 19,95

€ 49,99

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Kralingen Twaalf. (tijdschrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

8,50

Rotterdam 14 mei 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

19,90

De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

7,50

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

18,95

Nach Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

24,95

Ik, kind in de Tweede Wereldoorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

12,50

Het Grote 40-45 Boek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

19,95

Hitlers jongste hoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

29,95

De Bezetting van Nederland (collectie van 20 dvd’s) van € 79,99 voor  . . . . . . . .  €

49,99

Rotterdam Frontstad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

32,50

Coloring the city Rotterdam (kleurboek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

14,95

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

20,00

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt

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

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

Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in
gebitsprotheses. Wij werken met de zachte
Novus® prothese, een prothese met een
zachte binnenlaag.

Welkom
in onze nieuwe
moderne praktijk!
�
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

baar
f verkrijg
Exclusie otterdam
R
in regio
stplein
zorg Oo
bij Mond

Maak een afspraak voor een gratis prothese check en/of polijsten
van je prothese! Meer informatie vind je op onze website.

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE HECHTING

plakken meestal overbodig

VERGOEDING

door uw zorgverzekeraar

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl

EEN FOCUSKLINIEK VAN

Uitvaart basis € 2875,- Uitvaart compleet € 3750,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten, uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
plechtigheid en condoleance, condoleance boek, bloemen, koelingskosten,
kosten crematie, aangifte overlijden.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

`All you can eat` Wereldkeuken

Pijn aan uw knie kan een flinke
belemmering zijn. Onze orthopedisch
chirurg dhr. J.H.A. Antonis vertelt op
donderdag 16 mei tijdens de informatieavond over de mogelijke oorzaken en de
diverse behandelmogelijkheden van
knieklachten.

Informatieavond
knie

CATHAY WINT PRIJS
‘LEUKSTE RESTAURANT 2019’
Via deze weg willen wij iedereen
hartelijk bedanken die op ons gestemd
heeft. Wij zijn zeer vereerd met deze
prestigieuze prijs die binnenkort aan
ons zal worden uitgereikt.

16 mei 2019

Daarom geven wij in de maand mei:

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.

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

Dhr. J.H.A. Antonis
Knie
Donderdag 16 mei 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

10% korting voor de klantenkaart houder
(geldig alleen van dinsdag t/m vrijdag. Op vertoon van klantenkaart)

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

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar
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Met 50 bejaarden vluchten voor bommen
Bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 werd ook
het gereformeerd ‘Rusthuis voor ouden van dagen’ aan het Haringvliet 50 getroffen. Vijftig bewoners moesten een veilig heenkomen zoeken, onder leiding van een dapper beheerdersechtpaar. Een oorlogsverhaal uit de zorg.
“De bewoners van ons Tehuis voor
oude broeders en zusters zijn gelukkig
allen gered, mede dankzij de kloekheid van den huisvader en moeder,
die hun eigen leven in de waagschaal
stelden.”
Dit citaat uit de Gereformeerde
Kerkbode van 25 mei 1940 neemt ons
mee naar een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van de christelijke zorg
in Rotterdam Centrum. Onder de vele
getroffen gebouwen van het verschrikkelijke bombardement op Rotterdam
op 14 mei 1940, bevond zich ook het
rusthuis aan Haringvliet 50.
Terwijl de bommen van Nazi-Duitsland hun verwoestende spoor achterlieten, moest het beheerdersechtpaar
met liefst vijftig bewoners een veilig
heenkomen zien te vinden. Ouderen,
die slecht ter been waren. Het is een
wonder dat er die dag geen slachtoffers onder de bewoners zijn gevallen.
Dat concludeerde ook de kerkenraad
in haar vergadering een week na het
bombardement. “Naast God hebben
wij het leven van onze Ouden aan de
heldhaftigheid van het echtpaar Den
Hollander te danken.”
Een week later schreef het kerkblad

opnieuw over de gevolgen van het
bombardement voor ‘Ons Rusthuis’.
“Zooals reeds eerder werd vermeld,
is helaas ons prachtig Tehuis aan het
Haringvliet 50 geheel door brand verwoest en herschapen in een puinhoop.
Al vervult groote dankbaarheid ons
hart jegens den Heere onzen God, dat
alle bewoners, zij het met levensgevaar, gered werden, toch treuren wij
over zooveel schoons, dat verloren
ging. Het prachtig patriciershuis, al het
meubilair, onze mooie ziekenzalen, de
rijk voorziene linnenkast, naaimachines, kortom alles is verbrand.”
Collecte
De bewoners en het beheerdersechtpaar vonden een onderdak in het
Tehuis voor Weezen (ook eigendom
van de Gereformeerde Kerk) dat in
die tijd gelukkig niet vol zat. Ruimte
was er dus wel, maar aan spullen en
middelen ontbrak het.
De brandkast bleek niet bestand tegen
het bombardement, waardoor het geld
van het rusthuis letterlijk in rook was
opgegaan. Het kerkblad sprak van ‘ledikanten, dekens, lakens, kussensloopen, handdoeken en ondergoederen’
die nodig waren. Kosten bedroegen

Het pand aan het Haringvliet

volgens een voorzichtige schatting
4000 gulden. Daarnaast moesten er
ook nog meubels worden aangeschaft,
‘want ouden van dagen dienen toch
een gemakkelijken stoel te hebben’.
Leden van de kerk werden daarom
opgeroepen gul te geven. ‘Liefst in
geld, want de aankoop der benoodigde
artikelen dient door deskundigen te
geschieden met het oog op den aard
der verpleging.’
Ook andere tehuizen in het land werden gevraagd spullen te schenken aan
het door het bombardement getroffen

rusthuis. Gelukkig werd ook door
kerken elders in het land gecollecteerd
voor de getroffenen in Rotterdam.
Schuilplaats
Dankzij de hulp van de leden van de
kerk - onder wie velen zelf ook schade
van het bombardement te verwerken
hadden - kon de zorg voor de ouden
van dagen ook in de oorlog worden
voortgezet. Ondanks het leed ontstond
er daardoor ook saamhorigheid, concludeerde het kerkblad.
“Er is in de dagen die met zoo zwaar

onheil voorbijgingen, veel geleden,
veel gestreden en veel gebeden. Doch
er is ook veel geloofsleven vrijgekomen. Er werd op God vertrouwd, we
hebben bij Hem toevlucht gezocht die
een Helper is in de nood. De schuilplaats des Allerhoogsten werd weer
door velen gevonden.”
Stephan Bol
s.bol@leliezorggroep.nl

Oorlog door de ogen van 12-jarig jochie
Ons gezin woonde sinds 1939 in de Heenvlietstraat in Rotterdam Zuid (op Zuid). En in mei 1940, toen de oorlog uitbrak, zat
ik in de eerste klas van de Ds. van Haeringenschool in de Millinxstraat.
kwam staan met een heel gesneden
brood in zijn handen. Wij schreeuwIk zal in de tweede klas gezeten hebben toen onze school werd bezet door
den en staken onze handen uit naar het
de Duitsers, zodat wij daar niet meer
brood. Maar de soldaat draaide zich
naar school konden en we helemaal
om en deed een paar stappen naar binnaar de Zwederstraat moesten lopen
nen. En wij kinderen dromden achter
om weer naar school te kunnen gaan.
hem aan. Toen zwaaide hij zijn armen
Wij kwamen dus dagelijks langs onze
omhoog en gooide het hele brood over
eigen school. Het was wel vreemd....
zijn hoofd achterwaarts in de groep
waar we voorheen op de speelplaats
kinderen, waarna het grote graaien
speelden en in de rij naar binnen
begon om toch minstens een van de
gingen, liepen nu Duitse soldaten in
twintig boterhammen te pakken te
en uit in groene uniformen die tegen
krijgen. En het is mij gelukt. Het was
elkaar in het Duits schreeuwden. Toch
de enige droge boterham in mijn hele
bleef onze eigen school z’n aantrekleven die ik zonder protest vanwege
het ontbrekende beleg, heb opgegeten.
kingskracht behouden en zwermden er
altijd tijdens vrije middagen kinderen
rond de school. We mochten dan
Represaille
wel niet meer naar binnen, maar we
Jaren later, in maart 1945, wilde een
vonden het wel spannend.
verzetsgroep in de buurt van Arnhem
Het zal in 1942 geweest zijn en ik
een Duitse vrachtwagen buit maken op
zat inmiddels in de derde klas op een
de vijand. De verzetsmensen schoten
vreemde school, dat we toch weer bij
op de inzittenden en raakten daarbij
de eigen school waren en ons zelfs
de hoogste SS-officier Rauter, die het
op de stoep waagden om beter naar
overigens overleefde. Wie het niet
binnen te kunnen kijken. Tot er ineens
overleefden waren 40 verzetsmensen
een Duitse soldaat in de deuropening
die in de gevangenis in Scheveningen

zaten opgesloten. Ze werden willekeurig uit de gevangenis gehaald en
als represaille werden twintig van hen
gefusilleerd bij het Hofplein. Twintig
anderen werden op het Zuidplein, ter
hoogte van de Goereesestraat, aan de
kant van de weg doodgeschoten. Dat
was op maandag 12 maart 1945. De
Duitsers lieten de slachtoffers liggen
ter afschrikking. Alle Rotterdammers,
die zich in de wijde omtrek bevonden,
werden gedwongen erlangs te lopen,
van oud tot jong. Niets vermoedend
liep ik als twaalfjarig jochie op het
Mijnsheerenplein om de Mijnsheerenlaan over te steken om weer bij
onze school te gaan kijken. Net als
alle mensen werd ik gedwongen de
Mijnsheerenlaan uit te lopen in de
richting van de Pleinweg, de Pleinweg
over te steken en naar links langs de
executieplaats te lopen. Het enige dat
ik bewust heb gezien en mij nog herinner is, dat er één gefusilleerde tussen
lag met klompen aan.
Afgestompt
Daarna stak ik de Pleinweg weer over
(er reed toch geen verkeer) en aan
de overzijde van de Mijnsheerenlaan
liep ik terug en vervolgde ik mijn weg

Het beeld De Vallende Ruiter, ter herdenking aan de slachtoffers van de represaille, stond op
diverse plaatsen rond het Zuidplein

om bij mijn school te gaan kijken. Ik
zal het later thuis wel verteld hebben,
maar als een ‘gebeurtenis van de
dag’. Wij zagen en hoorden in die tijd
zoveel ellende dat we wel afgestompt
zullen zijn geraakt, want elk moment
kon ook het luchtalarm afgaan ten
teken dat er Engelse vliegtuigen
overvlogen op weg naar Duitsland met
een lading bommen. Die vliegtuigen
werden door het Duitse afweergeschut
beschoten. Wij doken dan een portiek
in en hoorden en zagen de granaatscherven vlakbij op straat terechtko-

men. Wij wachtten op het sein ‘veilig’
en renden dan naar de granaatscherven
die heel scherp waren en soms ook
nog zó heet waren dat je je vingers
eraan brandde. Die granaatscherven
nam je mee als oorlogsbuit en liet je
aan je vriendjes zien. Thuis liet je ze
ook zien en je legde ze in een kistje of
doosje. Niemand keek ervan op. Het
was oorlogstijd in Rotterdam.
Aad van der Leer
Zwijndrecht
aadvanderleer@ziggo.nl
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Viku Carpet cleaning

Concept Uitvaart

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.

010 - 419 08 72

uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

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

Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

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

CU

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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.

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

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

zondag 5 mei geopend
12.00-17.00 uur

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

extra rustiek,
22 cm breed,
15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.

95

LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

verkrijgbaar in
diverse kleuren
van 79.95 nu
per m2

39.

95

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL
verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

verkrijgbaar in
5 kleuren
van 21.95 nu
per m2

9.

95

24.

95

200.000m2 op
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste

Laagste prijsgarantie en deskundig advies

Enfloor Starlett

in 11 kleuren van 31.95
nu voor

22.95

Formosa klik PVC
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

31.90

PVC STUNT
inclusief leggen en
zelfklevende ondervloer

TARKETT DRIBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2 voor maar

33.

95

...en een pvc vloer heeft vele voordelen zoals: is geluiddempend,
makkelijk in onderhoud, supersterk en duurzaam,
voelt comfortabel aan, gemakkelijk te monteren
en te demonteren etc.

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

Spagoti DB Visgraat
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Ter Hurne
in 35 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Varenze Klik PVC
in 4 kleuren van 42.95
nu voor

31.95

Ambiance Essenzo
Klik PVC rigid/kurk

in 10 kleuren van 52.95 nu

37.95

Ambiance Plak PVC
in 4 kleuren van 29.95
nu voor

18.95

Betonlook XL DB
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Design Comfort
in 9 kleuren van 45.95
nu voor

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 54.95
nu voor

37.95

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

KLAASEN | VANDEURSEN.COM VHZ WK 15

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
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De C-10 en K-10 van de Gemeentepolitie
Oude tijden herleefden voor mij bij het lezen van het artikel van
voormalig collega Han Karels en zijn belevenissen met en over
de Chevrolet-10 van de Rotterdamse Gemeentepolitie. Ik wil het
graag nog met wat gebeurtenissen en feiten aanvullen.
Ook ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik met deze zescilinder auto mocht surveilleren door de
Rotterdamse wijken. Een van deze
surveillances staat mij nog altijd bij.
Ik woonde destijds in Hoogvliet en
enkele straten verder woonde een
ploeggenoot van mij; beiden werkten
wij op het bureau IJsselmonde. We
deden toen al aan ‘carpoolen’ en reden
beurtelings met onze eigen auto naar
het bureau. Dat had ook nadelen, want
als bij het naar huis gaan de ander
nog een melding moest afhandelen,
was het wachten geblazen. Zo ook die
bewuste ochtend in het voorjaar, begin
jaren zeventig. De surveillanceauto
werd altijd door twee agenten bemand.
Je had van die nachtdiensten dat het
erg stil was en er weinig gebeurde
(toen nog wel, ja). Dan duurden de
nachten erg lang. Je moest in blokken
van twee uren door de wijken rijden
en als je pech had dat je collega nog
niet geautoriseerd was op de C-10 te

mogen sturen, was je twee uren de
klos. Je kreeg tegen de ochtend last
van waarnemingen die op zichzelf
vreemd waren, zoals overstekende lantaarnpalen en andere objecten die er
uiteindelijk helemaal niet waren. Zeg
maar de oase in een woestijn, die een
luchtspiegeling blijkt te zijn. Kortom;
het was zwaar.
Overstekende lantaarnpaal
In deze omstandigheden reed mijn
‘carpooler’ Sjef rond een uur of zes in
de ochtend over de Groene Hilledijk,
met naast hem zijn waarnemer Casper,
die inmiddels de wereld aan de binnenkant van zijn oogleden aan het
bekijken was. En toen gebeurde het
onvermijdelijke; ook Sjef zijn oogleden werden zwaar en samen botsten ze
gebroederlijk tegen een overstekende
lantaarnpaal. Het kan ook andersom
zijn gebeurd, de mooie C-10 tegen
de lantaarnpaal. Casper werd in ieder
geval, zoals hij mij later vertelde,

C-10 tegen een lantaarnpaal op de Groene Hilledijk

wakker in een ziekenhuisbed en snapte
absoluut niet hoe hij daar terecht gekomen was. Hij reed toch zojuist nog als
waarnemer in een C-10 en lag nu met,
naar later bleek, een hersenschudding
in een bed (autogordels waren toen
nog niet aanwezig). Ook Sjef moest
naar het ziekenhuis, maar mocht na
behandeling met mij naar huis. Ik ben
nog even langs de surveillanceauto op
de Groene Hilledijk gereden en heb
hem op de gevoelige plaat vastgelegd.
Toevalligerwijs stond hij tegenover de
ingang van het Zuider Ziekenhuis. Dat
was geluk bij een ongeluk, letterlijk
zelfs. Eerste hulp was dichtbij. Ik zag
nog wel een stukje huid in de kapotte
voorruit hangen. Bleek van Casper
te zijn.
Slip
Een andere gebeurtenis in de jaren
zeventig was de C-10 die op de A16,
ter hoogte van de Hagenbuurt in IJsselmonde, in een slip terecht kwam.
Hij raakte van de weg en maakte een
niet geplande brug tussen de A16 en
IJsselmonde. De auto bleek ‘total
loss’. Hier was de bijrijder minder
fortuinlijk, want hij brak zijn hielbeen.
Rotterdam heeft lang gebruik gemaakt
van deze mooie surveillancevoertuigen. Waren ze aanvankelijk blauw;
in de jaren 60 werden ze wit. Begin
2000 kwamen er echter opnieuw
blauwe Chevrolets in Rotterdam.
Dit was de K-10, niet in gebruik
bij de surveillancedienst, maar bij
de Mobiele Eenheid, om precies te
zijn bij de ondersteuningsgroepen
(OG). Deze voertuigen hadden geen
‘Tupperware’-laag, zoals de huidige
ME-voertuigen. Dit met gevolg dat ze

C-10 in de sloot naast de A16, ter hoogte van IJsselmonde

er al spoedig ernstig gedeukt uitzagen,
maar dat kwam door de optredens van
de Mobiele Eenheid en niet door de
lantaarnpalen.
Verkocht
Rotterdam heeft, zoals Han Karels
aangaf, afstand gedaan van de C-10’s.
Ik weet nog dat Ridderkerk er destijds
enkele heeft aangeschaft en een collega die overstapte naar het gemeentekorps Oosterhout wist hen daar ook
te interesseren in dit mooie voertuig,
waarna ze er daar ook één of twee
hebben aangeschaft.

Bij ons rest nu alleen nog een mooi
exemplaar van de laatste serie in het
museum van de Historische Collectie
aan de Boezemsingel 12 achter het
wijkbureau, geopend op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. En haast
u, want de Nationale Politie heeft vergaande plannen dit museum te sluiten
en dan kunt u hem alleen nog bekijken
op een plaatje.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

C-10 met Feyenoordvlag, mei 1970

Honden in training in de jaren zestig.
Waar was dat en wie zijn de begeleiders?

Door de lens van Hartog (291-292)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen worden bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in
De Oud-Rotterdammer.
Ereronde voor kunstschaatsster Sjoukje Dijkstra. Waar en wanneer was dat? Reacties reinw@
telfort.nl
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Oproepjes
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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.

23546379 of a.hokke@upcmail.nl
Schaakgroepje opgericht
In het Huis van de Wijk, in Winkelcentrum Het Lage Land in Rotterdam, is een schaakgroepje opgericht.
Niveau: huisschakende senioren. Elke
woensdagmiddag van 3 tot 5. Gratis
meespelen.

Jubileum Vinke & Co
Bijgaande foto troffen wij in het familiearchief. Volgens ons moet dit het
75-jarig bestaan van de firma Vinke & Co zijn geweest, rond 1935 en gezien
de asterversiering op de tafels moet dat in het najaar zijn geweest. Vinke &
Co had kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, maar dit feest zou
best wel eens in Rotterdam kunnen hebben plaatsgevonden. Naast de 16 gastheren en -vrouwen aan de hoofdtafel (Vinke’s?), zien we 200 personeelsleden
en genodigden. De vraag is alleen in welke zaal dit was. Weet u het?
Evert Overeynder
Amersfoortsestraatweg 9-207
1412 KB Naarden
0356-943888/06-22958236
Gerrit Sassenburg
In 2000 stond er een uitgebreid
verhaal in een speciale editie van Ons
Charlois. Het betrof het oorlogsverhaal van de heer Gerrit Sassenburg. Er
werd onder meer gesproken over het
bombardement op de Waalhaven op 28
januari 1942. Hierbij zijn twee zusjes
van mij omgekomen. Ik zou graag die
krant hebben voor mijn nog in leven
zijnde broers van 92 en 87 jaar oud.
Bij voorbaat dank
Mila Pieters
Milapieters@live.nl
Expositie koloniehuizen en
schatten van Oostvoorne
Na enige jaren van afwezigheid wordt
in Oostvoorne weer een expositie
georganiseerd. De Oudheidkamer
beschikt hiervoor sinds kort over een
nieuwe ruimte aan het Kerkplein. Vanwege de geringe voorbereidingstijd

bestaat de expositie uit twee thema’s
die in het verleden al aan de orde zijn
geweest. Het is de bedoeling dat de
expositie rond 1 juni wordt geopend.
Hoewel al enig materiaal aanwezig
is, wordt gezocht naar meer. Het gaat
hierbij, zoals bovenaan genoemd,
om de koloniehuizen en schatten van
Oostvoorne. Bij het laatste thema
kan worden gedacht aan authentieke
prenten, schilderijen en de buitenplaatsen. Heeft u nog (oud) materiaal
dat bruikbaar is en dat u in bruikleen
wilt geven voor deze expositie? Denk
bijvoorbeeld aan foto’s, schriftelijk
materiaal of voorwerpen. Mocht u het
leuk vinden te helpen met de bemensing gedurende de openingstijden, dan
wordt graag gebruik gemaakt van uw
diensten. Reageren kan door uw reactie kenbaar te maken aan: Bert Hamer,
0181-483968 of bhamer@upcmail.
nl, Ad Swank, 0181-482722 of info@
juwelierdeman.nl of André Hokke, 06-

Zangers en zangeressen
gezocht
Kamerkoor Capella Rotterdam, o.l.v.
Helène Verbraak zoekt enthousiaste
zangers en zangeressen om ons koor
te versterken. Houdt u van zingen en
prachtige klassieke muziek, kom dan
eens luisteren en meezingen tijdens
een van onze repetitieavonden. We
repeteren op donderdagavond van
20.00 - 22.00 uur in LCC Romeynshof, Stresemannplaats 8, Rotterdam
Ommoord. Inlichtingen: www.capellarotterdam.nl
Vaas
Is er nog een oud-inkoper of inkoopster van de fa. Jungerhans uit Rotterdam die een vaas uit een waarschijnlijk oude collectie kan identificeren
en dateren. Gezien het goudkleurige
plakkertje staat vast dat de vaas door
Jungerhans is verkocht. Natuutlijk kan
ook een verkoopmedewerker/ster de
vaas herkennen. Wie helpt?

champignons, die toen nog tamelijk
onbekend waren, gekweekt werden.
Tijdens een pauze van het personeel
ontstond het idee een 1-aprilgrap
te verzinnen en na wat denkwerk
kwamen we op het plan een boom
in de fruitteelthoek te behangen met
spaghetti. Bij de ingangen van de
Floriade schreven we op grote borden
dat vandaag de spaghettiboom in
bloei stond en men de borden moest
volgen om bij de boom te komen. Zeer
veel bezoekers volgden de borden en
kwamen bij de met spaghetti behangen
appelboom. Tijdens deze Floriade heb
ik mijn huidige vrouw, Riet Rodenburg, die destijds bij de Sandro op het
Oostplein werkte, in de Citosa-bus van
Zoetermeer naar Rotterdam leren kennen. Ik ben benieuwd of er nog lezers
zijn, die deze Floriade hebben bezocht
en zich deze grap nog herinneren, die
daar nog foto’s van hebben. Ook zoek
ik afbeeldingen van het champignonhuis.

Inloopmiddag Boekenberg
Elke eerste donderdag van de maand
is er een Reuma Inloopmiddag in De
Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse,
voor wie op zoek is naar een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die
vinden bij medepatiënten die ervaring
hebben met soortgelijke vragen of problemen door de ziekte. Iedereen die
informatie wil over reuma, artrose en
fybromyalgie en/of de activiteiten van
de Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse (waaronder hydrotherapie bij
de Zuidwester en zaaloefentherapie/
hydrotherapie en andere vormen van
bewegen bij Delta Sportcentrum) is
welkom van 13.30 tot 15.30 uur. Mensen hoeven geen afspraak te maken,
maar kunnen hun vragen combineren
met een bezoek aan de bibliotheek, die
zeer de moeite waard is.

Henk van Staalduinen
(champignonhuis Floriade Rotterdam)
Nobeldreef 135
3164 AH Maassluis
010-5914412

G.J. de Bruin
0180-520528
brunvis@caiway.nl
1 aprilgrap Floriade
Iedere keer als wij, mijn vrouw en ik,
het Vlietlandziekenhuis in Schiedam
bezoeken, neem ik uw krant mee
om de tijd te korten en vooral Cox
Column te lezen. Ook vandaag weer
en ineens moest ik denken aan de
1-aprilgrap van 1960 tijdens de Floriade in Rotterdam. Op deze Floriade,
in het park bij de Euromast, had ik het
beheer over het Champignonhuis en
moest daar de bezoekers uitleggen hoe

Wat is dit?
Er is onder diverse historische verenigingen een zoektocht gaande naar dit
stuk gereedschap of werktuig op bijgaande foto. Ik hoop dat er lezers zijn
van De Oud-Rotterdammer die ons kunnen helpen. Reacties kunnen gestuurd
worden naar ruudkuipersfries@zonnet.nl
Ruud Kuipers
Capelle a/d IJssel

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

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

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

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

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
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TANTE POST
Duitse inval in Vreewijk
Net als ongetwijfeld heel veel Nederlanders waren ook mijn ouders en alle
buren op 10 mei 1940 heel vroeg uit
de veren door verontrustende berichten en vliegtuigen. Om 6 uur waren
mijn buurmeisje Greta Postma en ik,
10 en 13 jaar oud, al aan het knikkeren in de Dennendaal. Uiteindelijk
mocht ik na veel zeuren op mijn pas
gekregen fiets één rondje maken; via
de Groenezoom de hol op naar de
Blauwe winkel en terug. Dat werden
er uiteindelijk drie. Bij het derde
rondje naar boven stond ik ineens voor
een motor met zijspan met twee zwaar
bewapende Duitse verkenners. Ze
vroegen waar het Nederlandse leger in
deze buurt was ondergebracht. Natuurlijk wist ik dat niet, want stel je voor
dat ik ze de weg zou moeten wijzen.
Daarna begonnen ze aanmerkingen
te maken over het Noorse vlaggetje
op mijn fiets. Dat zou volgens hen een
provocerende ‘Englische Fahne’ zijn.
Na veel gezwets, waarvan ik niets
begreep, mocht ik gaan en natuurlijk als een speer naar huis. Waar
ik nog meer angst te weeg bracht.
Mijn fiets ging direct naar de zolder
en ik mocht niet meer weg. Het was
waarschijnlijk één of twee uur later,
dat weet ik niet meer, dat colonnes
vrachtwagens vol Duitse soldaten,
1
3
4
binnendoor
vanaf2IJsselmonde
over
de toenmalige spoorwegovergang
en
12
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langs de Blauwe winkel op de Buitendijk via de Groenezoom alle dalen,
Hovendaal, Dennendaal, Sparrendaal
enzovoorts. binnenreden en daar een
aantal dagen geparkeerd bleven staan,
omdat er geen doorkomen aan was
wegens de heldhaftige tegenstand
van het Nederlandse leger bij o.a. het
Afrikaanderplein en van de mariniers
bij de Maasbruggen. Dit alles maakte,
als kind, grote indruk en komt elk jaar
op 10 mei weer bij mij boven. Wat
ik nooit begrepen heb en waar ik ook
naar gezocht heb, is: wat voor soort
vrachtwagens waren dat? Gevorderde
vrachtwagens, maar zoveel en zo
vroeg, dat kon toch niet? Mogelijk
Duitse vrachtwagens, maar die konden
toch ook niet zo snel door vijandelijk
gebied zo vroeg in de omgeving van
Rotterdam zijn?
Wie het weet, graag een antwoord.

Simca
Ik reageer op de brief van Dr. Anton de Man over de Simca-auto in de krant van dinsdag 2 april 2019. Mijn vader werkte
tot 1970 bij Simca Nederland BV in het Distributiecentrum in Overschie. Ik ben in Overschie geboren in 1955 en herinner
me nog heel goed een witte Simca 1000. Wij gingen daarmee (van de zaak) op vakantie. Bagage onder de voorklep en de
pan met gebraden vlees op schoot. Op naar een huisje op de Veluwe of Ouddorp of zo. Ik weet niet of de ‘Franse kennis’
het onderwerp was van een grap die mijn vader en enkele collega’s hadden bedacht. Eén collega liep er nogal mee te koop
dat hij heel goed Frans sprak. Dat kwam dus goed uit, er kwam iemand uit Frankrijk, dus kon hij die man begeleiden in
zijn eigen taal. Hoe dichter de dag van aankomst, hoe nerveuzer de collega werd. Zijn Frans was misschien toch niet zo
perfect. Vreemd was wel, dacht ik later, dat mijn vader zijn eerste eigen auto een Volkswagen Kever was. Nooit begrepen,
maar ik kon dat niet meer vragen. Hij is overleden in 1970, ik was toen 14 jaar. Op de foto met de Simca op de brug staat
mijn vader, Joop Maliepaard, in het midden vooraan, met de donkere bril. Wie de anderen zijn weet ik niet, maar het zou
leuk zijn als iemand er nog mensen van herkent. Op de foto van het magazijn staat mijn vader gebogen over het bureau. Er
zijn nog foto’s, brieven, statuten enzovoorts. Zelfs een speech van de directeur J.J. Oschè van 11 maart 1963.
Jacco Maliepaard
j.maliepaard7@chello.nl

Leen van Winden
l.winden89@upcmail.nl
Delfshaven
Ik wil reageren op de pagina ‘Delfshaven misschien het mooiste stukje
Rotterdam’ in De Oud-Rotterdammer.
Wat daarin niet is vermeld, is dat er in
één van de pakhuizen op de foto het
clubhuis was van de padvinderij (nu
scouting). Ik woonde, voor de oorlog,
6
7
8
9
in de Boomgaardstraat,
een zijstraat
van de Oude Binnenweg. In 1936
14

Oude Binnenweg naar Delfshaven.
Ik was negen jaar en deed het graag.
Soms kocht ik voor vijf cent een
Kwattareep dan moest ik heen en terug lopen. In 1937 werd de Jamboree
in Nederland georganiseerd. Ik mocht
er ook heen. Dat was een bijeenkomst
van padvinders uit de hele wereld;
wat een groot feest. In het begin van

werd ik lid van de padvinderij. Ik was
‘welp’ bij groep 1 Rotterdam. Als je
ouder werd kon je bij de ‘verkenners’
en er waren ook ‘zeeverkenners’. Die
hadden een boot in Delfshaven liggen,
voor het clubhuis. Elke zondag kreeg
ik zes cent voor de tram. Ik kon kiezen
of ik heen11 of terug met de tram wilde.
Het was een heel eind lopen van de
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Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke
prijs. Deze keer geven we vijf keer twee toegangskaarten
weg voor het Zandsculpturenfestival op de Veluwe in Garderen. Dat heeft dit jaar het thema ‘Reis om de wereld’ en
is geopend tot en met 2 november dit jaar. In zand zijn de
beroemdste gebouwen van de wereld te zien, maar ook
grappige en herkenbare vakantiesituaties, de mooiste markten, bekendste musea en
nog veel meer.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing voor DONDERDAG
10 MEI 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of via de 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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Het is weer tijd voor de herdenkingsdagen
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Velen hadden dat goed.
we ditmaal
vijf keer twee toegangskaarten verloten
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Rotterdamsekost!
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dit
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van
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tot
en
met
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wordt
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in het60Park bij de Euro54
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mast en waar je heerlijk cultureel en culinair kunt genieten. De prijswinnaars zijn: Gerda de Kwant, Henk Brohm, D.
61
62
63
64
Boogerd, Diana de Vos en Tineke Bout.
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Lex Fleischman
sfle@caiway.nl
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Puzzel mee en win !!!
22

de oorlog werd de padvinderij door
de Duitsers verboden. Ze vonden het
een militaire organisatie. Ik ben nu 91
jaar, maar denk nog vaak terug aan die
leuke tijd.
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OOK PROBEREN?
Als lezer van De Oud-Rotterdammer
Oud Rotterdammer
kunt u Arkosterol®
EXTRA VOORDELIG proberen.
Bij aankoop van een 3 maanden verpakking
van 180 capsules krijgt u

€ 5,00
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Nu ook in VOORDEELVERPAKKING 180 capsules € 44,50
Arkosterol
Arkosterol ®® is in het verspreidingsgebied van deze krant verkrijgbaar bij:
G & W GezondheidsWinkel Barendrecht
Barendrecht
Middenbaan
Middenbaan50,
50,Barendrecht
Barendrecht

Drogisterij/Parfumerie C.J.J.
Wildenburg
Drogisterij/Parfumerie
C.J.J. Wildenburg
Westeinde 22,
22,Maassluis
Maassluis

Drogisterij R. Paalman
Kleiweg 75
75a,a, Rotterdam
Rotterdam

Drogisterij De Reiger
Smitshoek
Smitshoek1-3,
1-3,Bergschenhoek
Bergschenhoek

Bewust Winkelen Maassluis
Maassluis
WC Koningshoek
Koningshoek 92
92- -374,
374,Maassluis
Maassluis

Natuurwinkel Zonnemaire
Zonnemaire
Kleiweg 125
125a,a,Rotterdam
Rotterdam

Drogisterij/Parfumerie
Drogisterij/Parfumerie Van
VanHeiningen
Heiningen
Kerkstraat 21,
21, Berkel
Berkel en
en Rodenrijs
Rodenrijs

Himalaja Natuurvoeding
Natuurvoeding
Beijerse Hof 23,
23, Oud-Beijerland
Oud-Beijerland

G & W GezondheidsWinkel Libra
Bergsedorpsstraat 72,
72,Rotterdam
Rotterdam

DIO Drogisterij/Parfumerie
Drogisterij/ParfumerieMolenaar
Molenaar
Dorpsstraat
Dorpsstraat 76
76b,b,Bleiswijk
Bleiswijk

G & W GezondheidsWinkel
De Goudsbloem
Goudsbloem
Veilingpassage
Veilingpassage 7,7,Oud-Beijerland
Oud-Beijerland

G & W GezondheidsWinkel Gea
Asterlo 19-23,
19-23,Rotterdam
Rotterdam

G & W GezondheidsWinkel
De Goudsbloem
Goudsbloem
Koperwiek
Koperwiek 19-21,
19-21,Capelle
Capelleaan
aanden
denIJssel
IJssel

G & W GezondheidsWinkel Libra
Veerpromenade
Veerpromenade108,
108,Papendrecht
Papendrecht

DA ‘s-Gravendeel
Smidsweg
Smidsweg 2,2,‘s-Gravendeel
‘s-Gravendeel

Bewust Winkelen Puttershoek
Puttershoek
Pieter Repelaerstraat 57,
57,Puttershoek
Puttershoek

ETOS Heenvliet
Toldam
Toldam5,5,Heenvliet
Heenvliet

G & W Gezondheidswinkel Ridderhof
Ridderhof
W.C. Ridderhof
Ridderhof 79,
79,Ridderkerk
Ridderkerk

G & W GezondheidsWinkel
De Goudsbloem
Goudsbloem
Stuytse Hoeck
Hoeck 348,
348,Hellevoetsluis
Hellevoetsluis

G & W GezondheidsDrogist
GezondheidsDrogist Flach
Flach
Dillenburgplein
Dillenburgplein12,
12,Ridderkerk
Ridderkerk

DA Drogisterij Den
Den Bonsen
BonsenHoek
Hoek
Jachthoorn 1-2,
1-2,Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
G & W GezondheidsWinkel Ambacht
Ambacht
WC De Schoof 146,
146,Hendrik
HendrikIdo
IdoAmbacht
Ambacht
DA Drogisterij De
De Meeuw
Meeuw
In de Fuik
Fuik47,
47,Hoogvliet
Hoogvliet

Arkopharma Nederland B.V.
O.v.v. De Oud
Rotterdammer
Oud-Rotterdammer
Bakkenzuigerstraat 11
1333 HA Almere

G & W GezondheidsWinkel Libra
Raadhuisplein
Raadhuisplein129,
129,Krimpen
Krimpena/d
a/dIJssel
IJssel
Gezondheidscentrum
GezondheidscentrumArco
ArcoIris
Iris
Dr. Kuyperkade
Kuyperkade17,
17,Maassluis
Maassluis

G & W Gezondheidswinkel Ridderhof
Ridderhof
W.C. Ridderhof
Ridderhof 79,
79,Ridderkerk
Ridderkerk
De Wereld van Gezondheid
Gezondheid
Beurstraverse 182,
182, Rotterdam
Rotterdam
Prosana
Middellandplein
Middellandplein3737a,a,Rotterdam
Rotterdam

ETOS Halferkamps
Ebenhaëzerstraat
Ebenhaëzerstraat3,3,Rotterdam
Rotterdam
Drogisterij Pijpers
Benthuizerstraat
Benthuizerstraat64
64B,B,Rotterdam
Rotterdam
BiO and Natural
Oudedijk
Oudedijk170
170A,A,Rotterdam
Rotterdam
Ekoplaza
Lusthofstraat
Lusthofstraat97,
97,Rotterdam
Rotterdam
DA Richard
Raadhuisplein
Raadhuisplein17,
17,Rozenburg
Rozenburg
G & W GezondheidsWinkel Libra
Hoogstraat
Hoogstraat15,
15,Schiedam
Schiedam
Drogist
Drogist den
denTuinder
Tuinder
Geuzenplein
Geuzenplein17,
17,Schiedam
Schiedam

Centrum
CentrumKruidenparadijs
Kruidenparadijs
Van Citterstraat
Citterstraat 7,7,Rotterdam
Rotterdam

G & W GezondheidsWinkel
De Goudsbloem
Goudsbloem
Kaaistraat 10, Spijkenisse
Spijkenisse

Drogisterij Zuiderwijk
Stadhoudersplein
Stadhoudersplein134
134e,e,Rotterdam
Rotterdam

Vitaminstore
Vitaminstore
Liesveld 104,
104,Vlaardingen
Vlaardingen

Drogisterij Nouveau
Nouveau
Van Beethovensingel,
Beethovensingel,Rotterdam
Rotterdam

Bewust winkelen Zwijndrecht
Zwijndrecht
Dollard
Dollard 8,8,Zwijndrecht
Zwijndrecht

