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Eddy PG zei ‘Nein’ tegen Happel
Eddy Pieters Graafland is de
enige Barendrechter op de
gehele wereld die ooit de Europacup 1 heeft gewonnen. 6
Mei 1970, Feyenoord speelde
in het San Siro stadion in
Milaan de Europacupfinale
tegen het Schotse Celtic dat
drie jaar eerder de cup al
eens had gewonnen. In het
seizoen 1969-’70 stond Eddy
Treijtel in de basis van Feyenoord en was Eddy PG reservedoelman. Treijtel keepte alle
Europacup- en competitiewedstrijden in dat seizoen,
maar op het laatst ging het
fout. Hij blunderde een paar
keer en maakte een onzekere
indruk. Trainer Ernst Happel
nam het keiharde besluit om
in de finale voor Eddy PG te
kiezen. De zaak stond op zijn
kop! Eddy PG zei: ‘Nein’ tegen
Happel en die heeft moeten
praten als een Oostenrijkse
Brugman om de toen 36-jarige
Eddy zo ver te krijgen dat hij
het tóch deed.
De aanvankelijke weigering van PG
was niet zo vreemd. Ook zijn vrouw
Teddy, met wie hij volgende maand
62 jaar getrouwd is, raadde hem aan
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We hebben de Cup! Rinus Israël, Eddy PG, Coen Moulijn en Theo Laseroms kunnen hun lol niet op.

het niet te doen. Happel had PG dat
seizoen zonder ‘ein Wort’ aan de kant
gezet. Onwaardig voor zo’n grote
vedette. Bovendien had Eddy PG kort
daarvoor een sportzaak geopend aan
de Langenhorst in Zuidwijk. Als hij
met Feyenoord zou falen in de ﬁnale,
zou dat wel eens zijn weerslag kunnen

PG houdt zijn conditie op peil.

hebben op het klantenbezoek. “Maar
ach”, dacht de nog steeds ambitieuze
doelman, “als we het wél goed zouden
doen, kon je dat óók aan het aantal
klanten merken.”
Lo Bello
Eddy verdedigde zijn doel in Milaan
met ouderwetse zekerheid. In de
eerste helft scoorde de Schot Tommy
Gemmel uit een vrije trap, waarbij het
zicht van PG werd belemmerd door
de in de weg staande scheidsrechter
Lo Bello. Zes minuten later kopte
Rinus Israël de gelijkmaker in, waarna
spits Ove Kindvall, ver in de tweede
verlenging, met zijn lobje over doelman Williams, de Europacup 1 voor
Feyenoord binnenhaalde.
Eddy PG kwam in 1958 van Ajax naar
Feyenoord voor 134.000 gulden. Toen
een recordbedrag! Hij was met Ajax
kampioen geworden, stond al een keer
in Oranje, maar kreeg ruzie met het
Ajaxbestuur over een voetbaltrip naar
Afrika. Ajax had een lucratief contract
afgesloten voor het spelen van een
aantal wedstrijden in het grote land.
Eis van de organisatie was dat Ajax

met de sterkste spelers moest komen.
De club zou veertien dagen gaan en
Eddy PG zag er behoorlijk tegenop,
omdat hij als vertegenwoordiger in
dienst was van het sportmerk Cor du
Buy en dit ‘uitstapje’ van zijn vakantiedagen af zou gaan. Hij ging mee,
maar hoorde voor vertrek naar Johannesburg, dat de reis drie weken zou
duren. Eddy eiste van de meereizende
bestuursleden een ticket waarmee hij
na twee weken terug kon reizen. En zo
gebeurde! Hij vloog in z’n eentje terug
en had de buik vol van Ajax.
Snel zakendoen…
Hij had contact met zijn vriend Riny
van Woerden, middenvelder bij Feyenoord, en vertelde zijn relaas. Riny
informeerde het Feyenoord-bestuur
dat Eddy PG ‘in de markt’ was. Met
Wim Onderstal, Bram Panman en
Teun van Pelt had Feyenoord geen
echte vedetten onder de lat. De koop
van Eddy PG werd snel gesloten.
Razendsnel zakendoen was toentertijd
een belangrijk punt. En nu nog…
Een prachtige periode volgde, met op
36-jarige leeftijd het ultieme hoogte-
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punt: het winnen van de Europacup
1. Eddy bouwde daarnaast verder aan
zijn maatschappelijke carrière. Bij Cor
du Buy had hij met de verkoop van
sportattributen alles geleerd, en dus
werd het geen sigarenzaak of drankenhandel, maar een sportzaak. Op
de Langenhorst, naast de kledingzaak
van Coen Moulijn. Hij verkocht daar
zelfs zijn eigen voetbalschoen: de
‘Eddy PG’, stevige, niet dure kicksen,
die natuurlijk gewoon zwart waren en
werden gemaakt in een schoenfabriek
in Brabant. Later werd hij eigenaar
van een bedrijf in relatiegeschenken in
Barendrecht.
Eddy PG is 85 jaar, Ridder in de orde
van Oranje Nassau, en vormt een
diamanten echtpaar met zijn vrouw
Teddy. Hij houdt zijn conditie nog
steeds op peil in sportcentrum Wellnesselande in Barendrecht, waar hij
tweemaal per week zijn conditierondje
maakt. Eddy PG zal waarschijnlijk de
enige Barendrechter ter wereld blijven
die ooit de Europacup 1 won.
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Verdrietig, maar dankbaar voor het lange leven dat God hem geschonken heeft,
delen wij u mede dat is overleden mijn echtgenoot, onze vader, schoonvader,
grootvader, broer, zwager en oom.

Jan van Mastrigt
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De crematie heeft vrijdag 10 mei plaatsgevonden.
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Mogen wij ons even voorstellen?

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

55+

55+

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
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Broodbezorger gedood door bomscherf
Bij kleinere incidenten tijdens de vijf jaar durende Tweede
Wereldoorlog (1940-1945) in Nederland lieten ook in Rotterdam
mensen het leven. Broodbezorger Gerrit Jan Heus van brood- en
banketbakkerij Van der Meer & Schoep was een van de slachtoffers. Dodelijke incidenten zijn onder meer beschreven in de
dagelijkse kroniek van 1944 in het Rotterdams Jaarboekje 1945.
Op de datum 29 november wordt
het incident in de Rosestraat (naast
bomschade op de Heemraadsingel
en de Essenburgsingel) genoemd. De
tekst is nagenoeg gelijk aan de tekst in
het boekje ‘Havenstad in de frontlijn’.
Aangezien dat boekje in 1965 is uitgekomen, mag je aannemen dat die tekst

is gebaseerd op de kroniek in het Jaarboekje 1945”, laat Aad Koster weten.
Hij is de auteur van het eerder dit jaar
verschenen boek ‘Een goeie bakker De bedrijfsgeschiedenis van Van der
Meer & Schoep brood en banket’.
Luchtaanval

Auteur Herman Romer besteedt in zijn
boek ‘Rotterdam in barbaarse jaren
deel II’ (uitgekomen in 1990) wat
uitgebreider aandacht aan de fatale 29
november 1944. Onder het kopje ‘Een
ander november-drama’ meldt Romer,
dat de illegaliteit contact met ‘Londen’
heeft gehad met de bedoeling een
luchtaanval te bewerkstelligen op het
pand van de Sicherheitsdienst aan
de Heemraadsingel 226. Mogelijk
zouden op die manier archieven en
dossiers vernietigd kunnen worden om
de jacht op het Rotterdamse verzet te
bemoeilijken.
Misleiding
Romer schrijft: “Op 29 november
1944, om ongeveer 11.00 uur, vertrokken vier squadrons Britse Typhoons,
onder aanvoerderschap van Dennys
Gillams, van hun basis Deurne bij
Antwerpen. Bij de uitvoering van de
opdracht was als tactiek bedacht, dat
drie van de vier squadrons de Duitse
luchtafweer moesten misleiden door
op een bepaalde afstand van het
eigenlijke doel afleidingsaanvallen te
ondernemen.

De overlijdingsboodschap van Gerrit Jan Heus in 1944 in het blad Verkoopnieuws van M&S.

In de praktijk kwam het erop neer dat
één squadron de Waalhaven als doel
koos, het tweede de splitsing van de
spoorlijn Rotterdam-Delft en Rotterdam-Maasluis voor zijn rekening

CCtje Singel 39

c foto burosolo.nl

Tot mijn grote verrassing en
genoegen werd ik een klein
jaar geleden gevraagd een rol
te spelen in een nieuw te maken speelfilm. Theater is leuk,
of het nou musical, cabaret of
toneelspelen betreft, maar een
film maken is weer een geheel
andere sensatie. Je bent in
stukken en brokken bezig en
alleen de regisseur heeft, als
het goed is, een kijk op het
geheel, hoe het worden moet
zoals hij dat wil, en dat zie je
pas als het af is.

Cox Column

In stukken en brokken inderdaad, want
er is natuurlijk sprake van een verhaal,
met een verhaallijn, met emotionele
momenten enzovoorts, maar alles
wordt natuurlijk door elkaar gemaakt,
je begint soms bij wijze van spreken
met het einde, dan een stukje midden,
dan het begin en dan weer iets dat zich
op driekwart afspeelt. En dan is er een
speciaal iemand die de volgorde in de
gaten houdt, of dat blijft kloppen. En
als acteur moet je je spel goed in de gaten houden als je een scene moet spelen
waarvan het vervolg al is opgenomen
bijvoorbeeld. Bent u nog bij mij?

Nog weer een geheel ander persoon
moet zorgen dat de spulletjes er net
zo bij liggen als de scene ervoor, dat
de kleding blijft kloppen en er geen
dingen op de set staan die er niet thuis
horen. Laatst was er nog gedoe over
een scene in een TV-serie die in de
Middeleeuwen speelt en waar een plastic koffiebekertje te zien was dat was
vergeten. Denk maar dat iemand zich
toen voor zijn kop geslagen heeft.
In mijn geval is het flatteus dat die
nieuwe generatie je nog vraagt, dat ze
nog weten wie je bent en ook je naam
nog niet vergeten is. Want dat gaat hard
hoor mensen. Als je praat over Wim
Sonneveld of Toon Hermans bijvoorbeeld, of Carmiggelt of Jules de Corte,
met jongelui, dan ontmoet je maar al te
vaak een onbegrijpende blik van “waar
heb je het in ‘s hemelsnaam over?”
De film is uit, en hij heet Singel 39.
Ik heb maar een gering aandeel in het
geheel, maar wel interessant om te
doen. Ja, ik ben inderdaad de vader
van de hoofdrolspeelster. Iemand aan
het toneel heeft eens gezegd, “Er zijn
geen kleine rollen, er zijn alleen kleine

Links van de panden aan de Rosestraat werden woningen door bommen getroffen en liet bezorger Heus het leven. Foto verzameling Rein Wolters

nam en het derde een rangeerterrein
bij Kralingen attaqueerde. Intussen
hield het vierde squadron zich met het
eigenlijke doel bezig: de aanval op het
domein van de Sicherheitsdienst”.
Essenburgsingel
In het boekje ‘Havenstad in de frontlijn’ en het Jaarboekje 1945 wordt
melding gemaakt van de bom(men)
op de spoorbaan langs de Essenburgsingel en dat is inderdaad ongeveer ter
hoogte van de splitsing van de spoorlijn naar Delft en Maasluis. Omdat het
ging om een afleidingsmanoeuvre zal
wellicht niet zo nauwkeurig gekeken
zijn en kan in plaats van het doel
‘Waalhaven’, het watergebied (binnenhavens) in Feijenoord, c.q. het gebied
rond de Rosestraat geraakt zijn.

Aanname
Over het rangeerterrein in Kralingen
zijn in de geschiedschrijving geen
bijzonderheden terug te vinden. Misschien omdat daar geen doden gevallen zijn en bij de Heemraadsingel,
Essenburgsingel en Rosestraat wel.
Het zijn wat aannames, maar het is
zeker niet denkbeeldig, dat de bominslag in de Rosestraat eveneens één
van de misleidingen van de Britten
geweest is.
Rein Wolters
(Met dank aan Aad Koster en Harry
Pruysten)

acteurs”, en dat kun je dan natuurlijk in
je zak steken.
In de jaren zestig was de leider van een
zeker toneelgezelschap een wat oudere
Oostenrijkse acteur, ik kan niet op zijn
naam komen, en toen het gezelschap
de eerste lezing van een nieuw te
spelen stuk achter de rug had, kwam
er een verontwaardigde speler op hem
af en zei, en nu weet ik het weer, de
leider heette Karl Guttman, en die
verontwaardigde acteur dus, zei: “Maar
meneer Guttman, kijkt u nou eens, ik
moet die rol spelen van die korporaal,
kijk nou, die stelt toch helemaal niets
voor…” Guttman pakte zijn pen,
streepte het woord korporaal door en
zei met zijn zwaar Oostenrijkse accent:
“Dan maken wai daar een kapitain
van…”

maar dat is helaas gebombardeerd,
zoals u weet. En de naamgever is door
de Nazi’s vermoord.

Singel 39 is dus de titel van de film en
dat is het adres van de hoofdrolspelers,
en dat is in Den Haag, dat is ook wel
weer eens leuk. ADO speelt ook nog
een beetje een rol. Vorige week was de
première, met de rode loper en de hele
mikmak in het prachtige Tuschinsky
in Groot Mokum. Ik heb mij laten
vertellen dat Tuschinsky in Rotterdam
nog rijker en mooier moet zijn geweest,

Hopelijk rust er zegen op onze nieuwe
film.

Ik moet u bekennen dat de hele kermis
van zo’n première mij een beetje te
veel aan het worden is. Dat komt
ongetwijfeld door de leeftijd, maar ook
doordat je een beetje blasé bent omdat
je dat allemaal al zo vaak hebt meegemaakt. Maar toen ik al die jongelui
zo intens gelukkig zag rondlopen, en
ze zijn zonder uitzondering allemaal
heel goed, toen had ik toch een lekker
gelukkig gevoel dat ik dit allemaal
nog mocht meemaken. Een paar dagen
later had ik ook nog het voorrecht een
Ladies Night te mogen bestieren in
Pathé de Kuip, en ook dat had ik voor
geen goud willen missen.
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24 uur per dag bereikbaar.

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

Busvakanties All Inclusive

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

5 dg. All Inclusive Hotel Altenahr ***

5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,223,- p.p.
4 dg. Villa Vennendal / Veluwe € 269,269,- p.p.
5 dg. Hotel ‘t Holt / Twente € 234234- p.p.

Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,385,- p.p.

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 229229- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,239,- p.p.

Rijs / Friesland € 389,389,- p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud ***

All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,445,- p.p.

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249249- p.p.
5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.
5 dg. Hotel Am Wall / Westfalen € 269,269,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Wij bieden:

Annelies Kruis
Uitvaartverzorgster
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

-

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!

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

(extra kost
en
aan verbon
den)

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

www.uzk.nl

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN

EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

De mooiste riviercruises en busreizen met gegarandeerd vertrek

Door vier Hollandse provincies

Reiscode: crcr445

7-daagse riviercruise met mps Horizon
met vertrek op 30/5 en 29/8 & taxiservice van huis naar Arnhem

€ 589*p.p.

Rijncruise vanuit Rotterdam

Reiscode: crcr448

8-daagse riviercruise met mps Horizon
met vertrek op 17/10- vertrek vanuit Rotterdam

€ 609*p.p.

Over de Maas van Arnhem naar Dinant
7-daagse riviercruise met mps Horizon
met vertrek op 11/7 & taxiservice van huis naar Arnhem

€ 629*p.p.

De Vlaamse Kust

Reiscode: ebblk01

6-daagse busreis
diverse opstapplaatsen in regio Rijnmond

€ 429*p.p.

Torquay aan de Engelse Rivièra

Reiscode: ebtrq03

7-daagse busreis
opstappen bij Capelse Brug

€ 599*p.p.

Crikvenica aan de Bloemenrivièra
10-daagse busreis
diverse opstapplaatsen in regio Rijnmond
Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

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

Reiscode: crcr450

Reiscode: ebckv02

€ 699*p.p.
Verre reizen

Steden reizen

* Reissom p.p. o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer, excl. € 19,50 reserveringskosten en
€ 2,50 Calamiteitenfonds
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Nr. 188

Fikkie is Rotterdams bekendste hondje
De Ken je dit nog nr. 188 toonde het beeld van het hondje Fikkie, dat in 1963 werd
onthuld door K.P. van der Mandele, op het Hermesplantsoen bij de Westersingel.
Het werd aangeboden door de studenten van RSC (Rotterdamsch Studentencorps)
die zo hun jubileum kleur gaven. Het plaatje maakte het nodige los bij onze lezers,
zoals u op deze pagina kunt lezen.
Ruud Kuipers: “Dit is Fikkie, die werd gemaakt
door de Hongaarse kunstenares Joeki Simak. In
1963 werd dit beeldje onthuld door Karel Paul
van der Mandele, ter ere van het 50-jarig bestaan
van het Rotterdamsch studentencorps. De onthulling vond plaats in het Hermesplantsoen, hoek
Westersingel. Fikkie is later verplaatst naar de
Oude Binnenweg, vlakbij café Timmer, het oudste café van de Binnenweg. Nadat hij een paar
keer ontvoerd was, keerde hij toch weer terug
op de Oude Binnenweg. De drol, die ervoor ligt,
hoort er eigenlijk niet bij. Die is aangeboden door
de stadsreiniging, naar aanleiding van de actie
‘Rotterdam Schoon’.”
Ria de Graaf: “Dit is Fikkie, van de Oude Binnenweg. Hij waakte over een prachtige drol.
Helaas is die drol een paar keer gestolen! Ik vond
het een prachtig beeldje!”
J.M. Faasse: “Dit was een beeld van het straathondje, Fikkie genaamd en dat stond, voor zover
ik weet, op het Binnenwegplein, ter hoogte
van magazijn Termeulen, dat ook al ter ziele
is, zoals zoveel grote warenhuizen, waaronder
Vroom&Dreesmann.”
Sjors de Bruin: “Dit is Fikkie. Dat doet me ineens
denken aan een liedje van Wim Sonneveld. Een
héél treurig liedje was dat. Daar kon ik als kind
echt om janken!”
Harry van Dalen: “Het standbeeld Fikkie. Het is
bedacht door een kunstenares uit Hongarije, Joeki

Simak en het staat aan de Oude Binnenweg. Toen
het Rotterdams Studenten Corps tien jaar bestond
hebben de studenten dit beeld aangeboden aan de
stad. De beroemde K.P. van der Mandele heeft
het onthuld, zoals je op de foto goed kunt zien.
Hij had toen een hoge functie bij de voorloper
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar
die onthulling was niet aan de Oude Binnenweg,
want eerst stond het standbeeld op het Hermesplantsoen.”
Wilbert Vroom: “Amsterdam had z’n beeld ‘t
Lieverdje en Rotterdam z’n Fikkie. Twee plekken
waar provo’s in de jaren zestig verzamelden voor
hun happenings.”
Stien Baas: “Dit is Fikkie zonder drol. Dat wil
zeggen: toen het beeld onthuld werd, lag er nog
geen drol bij. Later wel. Die drol werd volgens
mij aangeboden door de Roteb, bij de manifestatie ‘Rotterdam Schoon’.”
Erik Swaan: “Wat leuk, een beeld van een hond
in de stad. Ik zou niet weten waar het is, maar het
lijkt me een mooie plek voor een bijeenkomst van
de Partij voor de Dieren.”
Inge Paderborn: “Zou dit iets te maken hebben
met een hond die ooit iemand gered heeft? Waarom zou je anders een standbeeld van een hond
plaatsen? De foto maakt me nieuwsgierig. Ik ben
benieuwd naar de oplossing van dit raadsel!”
Joop Bakker: “De Ken je dit nog nr. 188 is een

Ken je dit nog?

Nr. 190

Kent u dit nog? Een tragisch treinongeluk. Weet u nog waar en wanneer het zich afspeelde? Heeft u er
herinneringen aan? Was u erbij als hulpverlener of inzittende? Wat was er precies gebeurd? Hoe werd er
destijds op gereageerd? We zijn weer benieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Schrijf het op en stuur het
ons toe, zodat we weer een bijzondere aﬂevering van deze rubriek kunnen toevoegen. Mail naar info@
deoudrotterdammer.nl of schrijf 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.

plaatje van het beeld van Fikkie op het Hermesplantsoen, toen het onthuld werd. Dat moet in
1963 zijn geweest. In 1975 verhuisde het naar
de Oude Binnenweg, naast café Timmer. Ik weet
dat het beeld een paar keer is gestolen. Maar toch
keerde het telkens weer terug. Het is van brons.
Dus je houdt je hart vast... Want, zoals Lucebert
al dichtte: Alles van waarde is weerloos...”
Stijn van Altena: “RSC heeft dit beeldje in de
jaren zestig aan de gemeente Rotterdam geschonken en heeft er nog altijd een band mee, heb ik
begrepen. De studenten maken het beeld jaarlijks
schoon en eerstejaars krijgen in de ontgroeningsperiode wel eens de opdracht het beeld te
knuffelen en te aaien. Dat vertelde althans mijn
dochter. Ik ga er maar vanuit dat het waar is. En
waarom ook niet.”
Jacob Verzijl: “Ik denk dat de vele toeristen die
onze stad bezoeken wel eens achter hun oor
zullen krabben als ze dit beeld zien. Geen idee
natuurlijk waar dit nu weer op slaat. Maar het
heeft wel degelijk een verhaal. Het is een beeld
van de Hongaarse kunstenares Joeki Simak, die
in Rotterdam de kunstacademie deed en ook hier
is blijven wonen. Ze was met een Nederlander
getrouwd. Ze maakte het beeld in opdracht van
een studentenvereniging, die het bij een jubileum
wilde aanbieden aan de gemeente Rotterdam.”
Liesbeth Dalemans: “Weer
zo’n plaatje van iets dat je
meteen nieuwsgierig maakt.
Ik woon nog maar kort in de
buurt van Rotterdam, maar zie
in jullie krant telkens weer dat
er nog heel veel te ontdekken
valt. Ik verheug me nu al op
het verhaal over dit hondje en
wil het beslist een keer in het
echt gaan zien, deze zomer.
Ik vind Rotterdam sowieso
helemaal geweldig. Wat een
verademing. Het bruist hier
echt van leven. Het heeft historie en is heel modern tegelijk.
Een prachtige combinatie.”

Anton de Gier: “Eerlijk gezegd vind ik dit weer
zo’n typisch voorbeeld van geldverspilling aan
rare kunst in de stad. Ik weet niet wie het heeft
betaald, maar voor dat geld zijn toch waarachtig
wel nuttiger dingen te doen in een stad waar de
meerderheid het niet zo breed heeft. Nee, voor
mij hoeft het niet. Maar goed, dit is nog onschuldiger dan bijvoorbeeld die kabouter Butplug.
Het enige beeld in Rotterdam dat ik echt treffend
vind, is dat van Zadkine met het weggerukte hart.
Dat is Rotterdam helemaal in één beeld voor mij,
zeker in deze meidagen.”
G. Naaktgeboren: “Dit beeld heet ‘Fikkie’. Het is
gemaakt door een mevrouw uit Hongarije die in
Rotterdam woonde. Ik vind het een prachtbeeld,
vooral omdat deze hond lijkt op mijn eigen hond
van vroeger, die we helaas een aantal jaren geleden hebben moeten laten inslapen.”
Fred van Vianen: “Dit is Rotterdams bekendste
hondje: Fikkie. Er is al van alles gebeurd met dit
beeld. Het is verplaatst, er is een bronzen drol bij
gelegd, het is ontvoerd, het is gestolen, er worden
waterbakjes bij gezet om honden in de stad te
laten drinken, enzovoorts, enzovoorts. Voor mij
staat het symbool voor het liefste huisdier van de
wereld, de hond, die zoveel mensen plezier en
geluk in het leven geeft.”

Onthullingsfoto vanuit een andere hoek (foto: Erich Koch/Anefo)
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Aanbieding geldig t/m zaterdag 25 mei

Lunchhapje
tonijn of zalm

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Heerlijke salade gevuld met
zalm makreel en garnalen.

p/st € 4,29

3 voor
slechts

LAMMERS & van OOSSANEN

DESCENDRE
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.

€ 10,-

55plus
korting

Antiekrestauratie
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij

Gratis voor u schoongemaakt of geﬁleerd.

Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen.

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

s

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

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

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

DESCENDRE

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

•

Herdacht worden
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
zoals u bent
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.

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

•
•
•
•

aan uw begrafenis
of crematie en

open werkplaats

Bergweg
287
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
3037 EN Rotterdam-Noord

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

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

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:
Showroom en

T 010 – 466
11 00
010 414 5808
info@cvu.nl

die bij u past.

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

55+ 010 414 5808
korting

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

krijgt u de uitvaart

onderdeel van

3061 GV Rotterdam

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

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

LAMINAAT

IJsclubstraat 68

Gratis vervangende meubels

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

Showroom en
open werkplaats

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

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

gbaar
f verkrij
Exclusie otterdam
R
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plein
rg Oost
o
z
d
n
o
M
ij
b

Maak een afspraak voor een GRATIS PROTHESE CHECK
en/of polijsten van je prothese! Meer informatie vind je
op onze website.

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Er is iets nieuws in de wereld van de
nalatenschappen. De laatste tijd komt
het bij steeds meer mensen op dat we
iets moeten met onze digitale nalatenschap. Wettelijk is er nog niet veel
geregeld en we moeten het daarom
doen met de welwillendheid van grote
bedrijven als Facebook, Linkedin en
Dropbox. Het lukt vaak nog wel een
account te sluiten, maar toegang tot
de bestanden wordt vaak niet gegeven
of pas na toestemming van het bedrijf
ergens in Amerika. En dat is zorgelijk,
want we zouden verwachten dat, net als
bij de tastbare nalatenschap, de erfgenamen ook over de digitale nalatenschap
zouden moeten kunnen beschikken.
Maar niets is minder waar.
Zo kunt u ‘s morgens Facebook openen
en geattendeerd worden op de verjaardag van een persoon die al vijf jaar geleden is overleden. Wel ﬁjn om er weer
eens aan te te denken, maar ook pijnlijk.
Om dit soort zaken te voorkomen is het
belangrijk dat u over de account- en
inloggegevens kunt beschikken als
erfgenaam, of als gevolmachtigde in
een levenstestament. Zonder dit recht
via een (levens)testament gekregen te
hebben, is het opvragen van inhoud
van een account lastig. Wij adviseren
de rechten van de gevolmachtigde en
erfgenamen goed vast te leggen in uw
(levens)testament. Doet u dat niet of
heeft u dat niet gedaan, zorg dan dat u
de wachtwoorden en andere inloggegevens bijhoudt en bewaar ze op een
geschikte plek of in een digitale kluis.
Want voortleven doen we het liefst in
de harten van mensen en niet digitaal.

Dinsdag 14 mei 2019
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Stiefkinderen binnen het erfrecht
Na mijn echtscheiding ben ik
opnieuw getrouwd met een
fijne man. Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee kinderen.
Mijn huidige man heeft uit
zijn eerste huwelijk ook twee
kinderen. Samen hebben we
ook nog een kind gekregen.
Nu wil ik graag dat de kinderen van mijn man ook van mij
erven. Erven mijn stiefkinderen automatisch van mij of
moet ik iets regelen en zijn
er nog andere dingen waar ik
aan zou moeten denken?
Als er geen testament is opgemaakt, is
het wettelijk erfrecht van toepassing.
Heel in het kort betekent dit in uw geval dat uw man en uw drie eigen kinderen uw erfgenamen zijn. Als u als
eerste komt te overlijden, houdt uw
man als langstlevende de beschikking
over alles en de drie kinderen krijgen
een niet-opeisbare vordering op hem.
Uw stiefkinderen zullen op basis van
de wet dan ook niet van u erven.
Wilt u dit anders regelen, dan zult u

Van wie is de erfafscheiding?
Wie wel eens naar de Rijdende
Rechter kijkt, weet het al: over de
erfafscheiding is vaak veel gedoe
tussen buren. Toch is het niet zo
moeilijk. Staat de erfafscheiding
precies op de erfgrens, dan is de
erfafscheiding mandelig en moeten
beide eigenaren meebetalen aan
het plaatsen en onderhoud. Staat de
erfafscheiding op de grond van een
van de eigenaren, dan mag de andere
buur daar niet zomaar planten tegenaan laten groeien of een andere kleur
schilderen. De belangrijkste regel is:
praat met elkaar, dan lost u de meeste
problemen op. Ook als de Rijdende
Rechter langs geweest is en vonnis
heeft gesproken zijn de problemen
meestal nog niet de wereld uit.
Legaat aanvaarden?
Heeft iemand u per testament een
legaat toegekend, dan hoeft u niet,
zoals bij erfgenamen, het legaat wel
of niet te aanvaarden. Wilt u het
legaat niet hebben, kunt u volstaan
met een briefje waarin u dat kenbaar
maakt. U loopt geen risico op schulden. Krijgt u per legaat een erfstuk
toegekend, dan moet dat zo spoedig
mogelijk aan u worden afgegeven.

dit moeten doen in een testament. U
kunt de stiefkinderen tot erfgenaam
benoemen, waardoor zij hierin volledig of gedeeltelijk dezelfde positie
krijgen als de eigen kinderen. Ook
kunt u bepalen dat de stiefkinderen
een legaat krijgen. Ze zijn dan geen
erfgenaam, maar ontvangen wel
een gedeelte uit uw nalatenschap.
Stiefkinderen hebben volgens de wet
echter nooit recht op de zogeheten
legitieme portie. De legitieme portie
is een recht van eigen kinderen (en

Krijgt u een geldbedrag, dan ontvangt
u dit in principe binnen zes maanden.
Als eerst de woning of iets dergelijks
verkocht moet worden, kan het wachten op uw legaat iets langer duren.
Verwerpen na beneficiair
aanvaarden?
Zijn de erfgenamen bang na het aanvaarden van de erfenis met schulden
te blijven zitten, dan kunnen zij de
nalatenschap beneﬁciair aanvaarden.
Er moet dan met bekwame spoed een
boedelbeschrijving worden gemaakt
en vastgesteld of er meer bezittingen
dan schulden zijn. Het is dan niet zo
dat de erfgenamen alsnog kunnen
verwerpen. Na het constateren dat er
meer schuld dan bezit is, moeten zij
de Rechtbank informeren. Die geeft
dan aan hoe de erfenis afgewikkeld
moet worden. Kortom, dat is nog best
een ﬂinke klus. Bedenk dus vooraf
of u echt niet wilt aanvaarden of toch

bij plaatsvervulling kleinkinderen) op
een bepaald gedeelte van de waarde
van de nalatenschap, nl. helft van het
wettelijk erfdeel waar bepaalde schenkingen bij moeten worden opgeteld;
dit vormt uiteindelijk de legitimaire
massa.
De legitieme portie van eigen
kinderen kan niet verkleind worden
wanneer stiefkinderen bij testament
als erfgenaam worden benoemd. Als
een kind minder zou ontvangen dan
zijn legitieme portie mag hij overgaan

liever verwerpt. Is de nalatenschap
onvoldoende om naast de schulden
ook de kosten van het beneﬁciair aanvaarden te voldoen, dan moeten de
erfgenamen die kosten zelf dragen.
Het voordeel van beneﬁciair aanvaarden is wel dat u zaken die waardeloos
maar emotioneel waardevol zijn, kunt
behouden en dat u de nalatenschap
van de overledene netjes afwikkelt.
Of u dat ervoor over heeft, is aan u.
Hoe snel de uitvaart?
Het lijkt wel of de uitvaart na het
overlijden steeds later plaatsvindt.
Volgens de wet mag u pas 36 uur na
het vaststellen van het overlijden,
begraven of gecremeerd worden en
uiterlijk na zes werkdagen. Uitzonderingen zijn er altijd, zoals wanneer
iemand in het buitenland is overleden
en in Nederland begraven wil worden
of andersom. Daar kan soms meer
tijd overheen gaan.

tot inkorten bij de andere erfgenamen
of degenen die een legaat hebben
ontvangen of zelfs geld terughalen
bij degenen die schenkingen hebben
ontvangen. Stiefkinderen worden
hierbij gelukkig wel weer beschermd.
Deze inkorting mag bij hen namelijk
alleen gebeuren voor zover de waarde
van wat zij geërfd of gekregen hebben
meer is dan twee keer de “ﬁctieve”
legitieme portie. Om dit te kunnen
berekenen worden de stiefkinderen
(wel) als eigen kinderen meegerekend. In uw geval betekent dit dat het
stiefkind altijd minimaal een vijfde
deel van de legitimaire massa zal
mogen behouden.
Conclusie: Het stiefkind heeft een
bijzondere positie binnen het erfrecht
en het is zeker niet eenvoudig. Als u
hier meer over wilt weten, maak dan
een afspraak met ons: info@akto.nu
of 0103130823.
Voor de erfbelasting geldt dat stiefkinderen ﬁscaal hetzelfde behandeld
worden als eigen kinderen. Dit geldt
in de huidige Successiewet ook voor
stiefkinderen van samenwonenden
met een notariële samenlevingsovereenkomst. Dit is overigens alleen zo
als deze stiefkinderen in een testament
tot erfgenaam zijn benoemd en als
de relatie tussen beide samenwoners
door overlijden eindigt.

Later AOW aanvragen AOW
aanvragen kunt u vijf maanden
voor de eerste AOW en maximaal
twaalf maanden na de datum
waarop u de eerste AOW had
kunnen ontvangen. Wie het zich
ﬁnancieel kan permitteren later
AOW aan te vragen, krijgt met
terugwerkende kracht het volledige
AOW-bedrag waar u recht op had
tegen het lage belastingtarief. Als u
de AOW vanaf het eerste moment
had ontvangen, had u het gemiddelde belastingtarief betaald dat
hoger is. Het voordeel hangt af van
de maand waarin u de eerste AOW
zou ontvangen en is maximaal
enkele honderden euro’s.
Kook in het groot Hoe groter
de verpakking, hoe goedkoper
vaak geprijsd. Koop dus in het
groot in; kook voor een paar dagen
tegelijk en vries de extra karbonades rauw of gekookt in en pak dat
‘grootvoordeel’ mee.
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

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

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

De Oud

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

Run4Daniel

Maak kanker kansloos

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

5 dagen Drenthe

.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258
www.fairdent.nl

€127,50 PP LO

Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

www.hotelhetwapenvanaelden.nl

TEL 0591371241

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

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

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil

www.conceptuitvaart.nl

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

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

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

RIVIERCRUISE
15-DAAGSE

Budapest

over de Rijn, Main
én Donau naar

van 479.-

van 2495.-

Actie

van

€1799 voor

€1399
Vertrek op 6 juni
vanaf Amsterdam

p.p.

Meer informatie en boekingen:
Voor vragen en reisadvies:

WWW.VALKVAKANTIES.NL
0172 - 46 96 96
TEL
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Vallende bommen boven Rotterdam
Het was 31 maart 1943 toen ik, zeven jaar oud, naar buiten keek
uit een raam op de eerste verdieping van een pand op de Nieuwe
Binnenweg 466. Dit pand stond dicht bij het einde van deze
winkelstraat, die eindigde bij de Lage Erfbrug over de Schie. Het
was, voor zover ik mij dat kan herinneren een rustige zomerdag, toen, rond het middaguur, de bommen vielen. Bommen die
bedoeld waren te vallen op havenwerken en op Duitse schepen
in aanbouw. Deze bommen echter kwamen terecht in een mij
welbekende stadswijk aan de andere kant van de Schie, niet ver
verwijderd van de Nieuwe Binnenweg, waar ik mij bevond.
Het uitzicht door het raam, waardoor
ik naar buiten had gekeken, werd
direct na het inslaan van de bommen verduisterd en bood geen enkel
zicht meer op de straat beneden mij.
Dit kwam door het vele puinstof dat
door de bomexplosies de lucht in was
geslingerd.
Kort voordat dit gebeurde was er
echter nog iets anders gebeurd op
dit adres aan de Nieuwe Binnenweg.
Weliswaar niet zo schokkend als
het bombardement, maar zeker zo
afschrikwekkend voor mijn vader en
enkele van zijn collega’s.
Wat ik hier vertel, is slechts een klein
zijlijntje bij het wrede oorlogsgeweld
van die dag, maar toch vind ik het het
waard dit in deze kolommen aan de
lezers van De Oud-Rotterdammer te
vermelden.
Omhoog kijken
Ons gezin, vader, moeder, mijn broer
en ik, woonden boven de winkel

van Herfkens Bedden en Tapijthandel. Mijn vader werkte bij Herfkens
als winkelchef. Op de bewuste dag
ging het luchtalarm weer eens, als
waarschuwing voor de bevolking,
maar tegelijk ook als teken dat er
weer vliegtuigladingen met bommen onderweg waren naar Duitsland.
Ondanks de gewenning aan het regelmatig terugkerend ongerief van het
luchtalarm werden dan toch dikwijls
de ogen naar boven gericht om te zien
hoeveel toestellen er deze keer zouden
overvliegen.

van het trottoir.

Het was rond het middaguur, daardoor
was het rustig in de winkel bij Herfkens. Mijn vader en enkele andere
medewerkers liepen naar de ingang
van de winkel om daar het schouwspel
in de lucht te kunnen volgen. Om
omhoog te kunnen kijken stonden zij
naast elkaar aan de voorste rand van
het diepe portiek, dat zich uitstrekte
tussen de winkeldeuren en het begin

Dekking
Het was druk in de lucht. Op grote
hoogte vlogen ze over, recht boven
hun hoofd. En zij bleven kijken, totdat
een van hen opmerkte dat er deze keer
erg veel vliegtuigen waren. Daarna
zei een ander verschrikt: “Het zijn
bommen!” Toen renden ze zo hard
ze konden naar de achterzijde van de
winkel en zochten daar dekking onder

De bevolking van Rotterdam West keek verbijsterd toe hoe het 'vergeten bombardement' hun wijk verwoestte (foto Engelfriet.net)

en in een stapel tapijten die daar lagen
uitgestald. Recht omhoog kijkend hadden zij de bommen zien vallen. Wat
een angst moeten die mannen hebben
ervaren tot op het moment dat zij het
ontploffen van de bommen hoorden
om daarna pas te ontdekken dat zij
zelf nog wel in leven waren.

del. Vooral foto’s van de winkel en het
personeel, gemaakt tijdens of kort na
de oorlog.
Ook zoek ik contact met Bernard
(Bennie) Rietbergen. De ouders van
Bennie hadden een drogisterij op de
Nieuwe Binnenweg, ongeveer tegenover Broodbakkerij De Vooruitgang.

Informatie gevraagd
Graag zou ik informatie ontvangen
over Herfkens Bedden en Tapijthan-

Wally Koolen
w.koolen@hccnet.nl

Het vergeten bombardement
Op 31 maart 1943, ‘s middags rond half twee, werd Rotterdam
West door een groot onheil getroffen. Mijn ouders hadden een
winkel in kruidenierswaren in de 2e Gijsingstraat, hoek Taanderstraat. Plotseling alarm: een bommenregen! Eén bom voor en
één bom achter de winkel: alles was in één keer weg.
De Amerikanen wilden de werf van
Wilton Feyenoord bombarderen,
omdat daar raketten voor de Duitse
onderzeeërs werden gemaakt. Maar
ze vlogen te hoog en misten doel.
In plaats daarvan bombardeerden ze
Bospolder-Tussendijken.
Voltreffer
Spontaan werden reddingsacties opgezet, maar, alle goede bedoelingen ten
spijt, sommige van die acties pakten
verkeerd uit. Op de Schiedamseweg,
achter onze winkel, had dokter Prins
zijn praktijk. Hij waarschuwde de
mensen en riep: “Kom binnen!” Ongeveer 60 mensen kwamen binnen, een
paar liepen door naar de schuilkelder.
Zij leefden nog, maar er volgde een
voltreffer op de praktijk en er is van
niemand meer iets gevonden: ze kwamen allemaal om het leven.
Het aantal geschatte doden was tussen
de 480 en 1100 mensen, nog meer dan
bij het grote bombardement in 1940:

daarbij vielen 600 slachtoffers. Bij
het vergeten bombardement werden
15.000 mensen dakloos, vooral ook
door de brand die pas na 24 uur
geblust was.
Gered uit het puin
Mijn vader vertelde: “De heer Rensema, directeur van broodbakkerij Van
der Meer en Schoep, ging op de dag
dat de bommen vielen naar de eigenaar van een leegstaande winkel in de
Schiebroekselaan. Hij gaf hem 100
gulden sleutelgeld, zodat mijn ouders
konden huren. Ik was elf maanden oud
toen het gebeurde en ben uit het puin
gered dankzij een aanrecht van de
bovenburen dat over mijn ledikantje
gevallen was. Alles was vernietigd:
huisraad, winkelvoorraad, babyspullen, inventaris van de winkel. Het
enige dat over was, was een verbrand
puddingvormpje in de vorm van een
schaapje. Dat heb ik gelukkig nog in
mijn bezit.”

Winkel weer open
“Veel mensen hebben ons geholpen
de ergste nood te lenigen. Paul C.
Kaiser, Van der Meer en Schoep, Van
Beest shipchandler, firma Alers: het is
een kleine greep uit alle mensen die
meehielpen de winkelvoorraad aan te
vullen. Een week na het bombardement kon de winkel al weer open, nu
op de nieuwe plek aan de Schiebroekselaan. De familie Schimmelpenninck
zorgde voor huisraad, stoelen, bedden
enzovoort. En voor spelden en luiers
voor mij, de baby.”
Huizen van joden
“Maar nu komt waar ik als ambassadeur van Rotterdam tegenaan gelopen
ben. Waar bleven de daklozen? Wij
hadden in Rotterdam ook een Jodenbuurt: Banierstraat en Agniesestraat,
tegenover ziekenhuis Eudokia. Die
mensen waren in september 1942
weggevoerd naar Westerbork en de
kinderen, 600 in totaal, naar Loods
21. Zogenaamd naar een vakantiekamp, maar na twee dagen werden
ze vergast. Hun huizen stonden leeg,
gevuld met huisraad, bedden, alles.
Die Joden hadden geen geld om onder

Verbrand puddingvormpje

te duiken.”
Tulp
“Mijn vader, overleden in 1969,
vertelde dat in de leegstaande huizen
van de Joden tussen de 1000 en 1500
mensen werden gehuisvest. Dat waren
klanten en kennissen die hij daar
tegenkwam. Bij die huizen staan geen
stoppelsteentjes. Maar deze donkere
bladzijde in ons Rotterdam mag niet
vergeten worden. Ik ben met een
klas kinderen naar Loods 21 geweest
(weet u waar dat staat?) naast het
Poortgebouw, tegenover het Noorder-

eiland. En wat bleek: 100 namen van
kinderen kwamen uit onze Jodenbuurt.
Kinderen van drie maanden! We hebben op deze namen een tulp gelegd.
Wilt u meer weten over de ontwikkeling en het ontstaan van RotterdamNoord/Liskwartier, wandelt u dan
rustig mee op de wandeling door de
wijk.
W. Veenstra
stadsambassadeur Rotterdam
info@stadsambassadeursrotterdam.nl
w.veenstra73@upcmail.nl
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2 CONCERTEN!

LEGENDARISCHE

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

Op 3 Juli 2019 geeft de
legendarische band
The Beach Boys een concert
in het Nieuwe Luxor theater,
dit optreden wil je niet missen.
Bestel nu je kaarten!

luxortheater.nl

4-wiel scootmobiel
Mercurius

ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST
+ THE BEACH BOYS
5 JULI 2019

THE BEACH BOYS
IN CONCERT
3 JULI 2019

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

Op 5 Juli 2019 geeft het
Rotterdams Philharmonisch
Orkest met de legendarische
band The Beach Boys een
gezamenlijk concert op de
Tweede Maasvlakte! Wil je bij
dit nu al epische optreden
aanwezig zijn?
Bestel nu je kaarten!

spido.nl

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



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

‘Wist u dat er zoveel
mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Bianca Wienstra van Goetzee DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen op een
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd
persoonlijk en bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij
DELA zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Rotterdam en
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander.
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel
010 499 20 45.

Goetzee
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Kralingen Twaalf
Maurice Laarman en Dik Vuik maakten
het prachtige tijdschrift ‘Kralingen
Twaalf’ De jodenvervolging en twaalf
slachtoffers aan de Oudedijk’. Een 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 en worden herdacht door 12 Stolpersteine; gedenktekens voor hun voormalige woningen.

€ 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 14 mei 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

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

€ 29,95

€ 19,95

€ 29,90

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

Target Rotterdam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

29,90

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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RTM-combitochten 2019

Dit seizoen organiseert de RTM weer de
traditionele RTM-combitochten vanaf het Willemsplein in Rotterdam. De tochten zijn gepland
op de woensdagen 10, 17, 24 en 31 juli en 14
en 21 augustus. Het programma beslaat een
rondrit door Rotterdam met een Düwag-tram
uit 1965 van onze collega-organisatie RoMeO.
Vanaf Carnisselande rijdt een museumbus
van de RTM via de Hoekse Waard en GoereeOverflakkee naar het RTM-museum in Ouddorp.
Onderweg wordt gestopt bij het voormalige
RTM-tramstation in Nieuwe-Tonge voor een kop
koffie met een appelpunt. In het RTM-museum
wordt een lunch verstrekt. Vanaf het RTMmuseum is er een rit met de RTM-stoomtram
naar West Repart en aansluitend een rondvaart over het Grevelingenmeer vanaf Middelplaat-haven. De retourrit
vanaf Middelplaat-haven naar het RTM-museum vindt plaats met een RTM-dieseltram. Kortom een gevarieerd
programma! Meer informatie: http://www.rtm-ouddorp.nl/busritten.html. Vertrek Willemsplein: 09.15 uur; terugkomst Willemsplein plm. 18.30 uur. Kosten alles inclusief: volwassene € 59,90; kind € 43,90. Reserveren: rtm.
combitochten@gmail.com, of 06-20082503.

Voorjaarsconcert in Open Hofkerk

In de serie Zondagmiddagmuziek in Pendrecht is er zondag 19 mei een voorjaarsconcert van studenten van het
Rotterdams conservatorium in de Open Hofkerk aan de
Middelharnisstraat 153. Al deze musici zijn vergevorderde
studenten aan het conservatorium van Rotterdam. Zij
stelden voor dit concert zelf een zeer aantrekkelijk programma voor u samen. Het concert begint om 15.00 uur.
(Voor meer informatie zie ook elders op deze pagina’s.)

Tot zondag 15 september

Beeldentuin 2019 op Leefgoed de Olifant

Tot 15 september is er een prachtige Beeldentuin op Leefgoed de Olifant, die u gratis kunt bezoeken van woensdag tot en met zondag 11.00-18.00 uur. Zondagmiddag 17 mei van 15.00-17.00
uur zijn er kunstenaars voor een meet and greet. Zie ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325,
Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Boeken: www.leefgoed.nl/agenda of tel. 0180-323414.

Tot en met zondag 3 november

Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden

Elk huis heeft ramen. Ze zijn vanzelfsprekend, maar ook erg bepalend voor de sfeer van het huis, die sterk wordt
bepaald door het invallende licht. Door het vensterglas te bewerken wordt inkijk tegengegaan en privacy gewaarborgd. Aan de hand van werken uit particuliere en eigen collecties, diverse films en historische foto’s maakt Glas
In Zicht de ontwikkeling van venster- en bouwglas inzichtelijk Diverse decoratietechnieken vanaf 1850 passeren
de revue: gebrandschilderd glas in lood, geëtst glas, gebogen glas, mousselineglas, maar ook zeefdrukken en
glas in beton. Aanleiding voor de expositie is uitgebreid onderzoek over Glasfabriek Bouvy (1854-1926), evenals
de recente aanwinsten van de
kleurrijke glas-in-loodramen van
Thorn Prikker en Kamerlingh
Onnes uit de periode 1920-30.
Met workshops, wandelingen en
een fotoproject wil het Nationaal
Glasmuseum de ogen openen
voor de schoonheid en variatie
van glas in architectuur in de
eigen leefomgeving, in huis en
om de hoek. (Zie ook elders op
deze pagina’s.)

Tentoonstelling Glas in Zicht

De tentoonstelling Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden is te zien tot en met 3
november in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’ decoratief
glas in kozijnen, deuren en ramen in Nederland, maar ook het zogenaamde ‘bouwglas’, met unieke
exemplaren van glazen bouwstenen en dakpannen. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor
meer info de tentoonstelling, workshops, wandelingen en het speciale fotoproject #GlasInZicht.
Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam. www.nationaalglasmuseum.nl

Zaterdag 18 mei, zaterdag 25 mei
Gratis concerten groot mannenkoor in Rotterdam en Dordrecht

Beeldentuin 2019 op Leefgoed de Olifant groter dan ooit

Met 16 deelnemers is de Beeldentuin op Leefgoed de Olifant groter dan ooit. De expositie is zeer gevarieerd en
de hele zomer gratis te bezichtigen. Het is geopend van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur. De
ingang is naast Restaurant & theehuis De Dames. Voor de liefhebbers wordt dit keer op drie zondagen een meet
and greet met kunstenaars georganiseerd. De eerste keer vindt plaats op zondag 17 mei van 15.00 tot 17.00 uur.
Leefgoed de Olifant ligt een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het landelijke groen tussen de Hollandsche
IJssel en Park Hitland. Meer informatie over kunstenaars en andere zaken: leefgoed.nl/agenda. U kunt ook bellen
met 0180-323414. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren voor de deur is gratis en er is
een oplaadpunt voor e-bikes.

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.

Altijd al willen weten hoe een groot mannenkoor klinkt in een ruimte met een goede akoestiek, dan
bent u zaterdagavond 18 mei van harte welkom bij concerten van het Rotte’s Mannenkoor en het
Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA in de Citykerk Het Steiger, Hang 18 in Rotterdam en op
zaterdagavond 25 mei in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, in Dordrecht. En dankzij de Stichting
Piet Retera Cultuurfonds is de toegang nog vrij ook. De concerten beginnen om 20.00 uur en de
kerken zijn open vanaf 19.30 uur.

Zondag 19 mei
Zondagmiddagmuziek in Pendrecht: Voorjaarsconcert

In de Open Hofkerk aan de Middelharnisstraat 153A in Rotterdam-Pendrecht wordt weer een
concert in de serie gehouden. Tijdens dit voorjaarsconcert kunt u luisteren naar aan aantal zeer
getalenteerde studenten van het Rotterdams conservatorium. Deze keer kunt u genieten van de organisten Francesca Ajossa, en Matthijs van der Wilt en de fluitist Federico Altare. In de pauze kunt
u onder het genot van koffie/thee de musici ontmoeten. De toegangsprijs is € 6,-- en pashouders
betalen slechts € 4,--. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen. Kaartjes zijn
aan de kerk te verkrijgen en te bestellen via openhofconcerten@gmail.com Het concert begint om
15.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

Dinsdag 21 mei
‘Himmelwärts’ In Sint Lambertuskerk

In de Sint Lambertuskerk is dinsdag 21 mei het concert ‘Himmelwärts’, de hemelse Wesendonck-lieder van Wagner, omlijst met
solo-orgelwerken van C.Ph. Bach, Reger en Dupré. Jenny Haisma,
sopraan en Eric Koevoets, orgel. Aanvang: 20.00 uur. St.-Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek Hoflaan), RotterdamKralingen. Om 19.15 uur toelichting vooraf in parochiehuis t.o. de
kerk. Toegang vrij, collecte na afloop.

Zaterdag 1 en zondag 2 juni
Kunst- Atelierroute in Capelle

Kunstenaars bezoeken op verzamellocaties of in hun eigen atelier in Capelle aan den IJssel. Start:
zaterdag 11.00 uur bij ‘Tante Toos’, ‘s Gravenweg 178. Info: www.kunstkringcapelle.nl

Zondag 9 juni
Pinkster Matinee

Een middag vol muzikaal amusement met Rotterdamse Aad en Duo Les Autres. Van overbekende
klassiekers tot minder bekende pareltjes. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje
… ALL-INCLUSIVE! Trek uw dansschoenen aan en swing maar mee! Aanvang 14.30 uur, zaal
open 14.00 uur. Kaarten 17,50-20,00-24,50. Speciaal voor De Oud-Rotterdammer-lezers vaste
voorverkoopprijs slechts 15 euro all-in! Reserveren via www.pinkstermatinee.nl of bel naar 010
262 0 464. Locatie: Regina, Ludolf de Jonghstraat 87, Rotterdam. GRATIS parkeren, 1 minuut
rijden vanaf A13/A20 Kleinpolderplein.

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.

Die oude juwelen…

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.

Woensdagen 10, 17, 24 en 31 juli en 14 en 21 augustus
RTM-combitochten

Rotterdam Willemsplein, rondrit Rotterdam, Carnisselande Nieuwe-Tonge - RTM Ouddorp
v.v. (elektrische tramrit, busrit,
stoomtramrit en rondvaart met
historisch materieel). Reserveren: rtm.combitochten@gmail.
com of 06-20082503.

Elke dinsdag en donderdag
Odensehuis Rotterdam

Odensehuis Rotterdam is een laagdrempelig inloop-, informatie-, en
ontmoetingspunt voor mensen met
geheugenklachten of beginnende
dementie, hun mantelzorgers,
familie en vrienden. Wij bieden
informatie en ondersteuning bij
het omgaan met dementie, waarbij
de ervaringsdeskundigheid van
de bezoekers centraal staat. Elke
dinsdag en donderdag tussen 10.00
en 14.30 uur staan onze deuren voor u open. U vindt ons in het Huis van de Wijk (Het Lage Land),
Remmet van Millplaats 15. Voel u vrij en loop binnen voor informatie, een kopje koffie of thee of
neem deel aan een activiteit. Odensehuis Rotterdam is een project van Samen 010, 010-4666722.

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.

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.

Gratis genieten van twee mannenkoren

In Rotterdam en Dordrecht zijn binnenkort twee gratis concerten van een groot mannenkoor. Onder leiding van
hun dirigent Hans van der Toorn brengen de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en het Koninklijk
Dordrechts Mannenkoor KNA onder het motto ‘Die zomer was het geen oorlog meer’ met, waar nodig, Anton
Doornhein achter het orgel, een concert, dat gezien het programma, rustig ‘groots’ genoemd mag worden. Met
op de achtergrond de gedachte aan mei 1940 wordt in het gedeelte voor de pauze een meer ingetogen programma afgewerkt met onder andere werken van Arvo Pärt, de Dordtse componist Otto Deden met zijn ‘Ballade
van de 4-e mei’, Charles Gounod, Anton Bruckner. Besloten wordt dan met een Russisch Onze Vader en een
Russische Mariahymne. Ensemble Capelle zorgt voor muzikale intermezzi. Na de pauze heeft het concert een
feestelijker karakter. (Zie ook elders op deze pagina’s)

Concert ‘Himmelwärts’ met toelichting vooraf

Stichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ bestaat tien jaar en dat wordt in 2018-2019 groots gevierd. Met
het concert ‘Himmelwärts’ presenteren Jenny Haisma, sopraan, en Eric Koevoets, orgel, de jubileum-CD met
dezelfde titel. Centraal staan de hemelse Wesendonck-lieder van Richard Wagner. Daarom heen zijn soloorgelwerken te horen van Carl Ph.E. Bach, Dupré en Reger. De titel Himmelwärts vat de intenties samen van de
composities van CD en concert. Elk stuk kent een zoektocht dan wel een strijd om tot verlossing of vereniging
met een hoger doel te komen. De CD Himmelwärts is aan het eind van het concert te koop voor de introductieprijs van € 15,--. Het concert in de H. Lambertuskerk begint om 20.00 uur, de toegang is vrij met een collecte
(richtbedrag € 10,-- p.p.) na afloop van het concert. Vooraf aan het concert geeft Eric Koevoets om 19.15 uur
een toelichting op het programma.
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Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Rotterdamse Dakendagen nodigt je uit op nieuwe plekken,
hoog boven de drukte van de stad!
Zó heb je Rotterdam nog nooit gezien.

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

Word vrijwilliger bij de Rotterdamse Dakendagen!

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

Concerten, een doolhof, lunchbingo, diners, rondleidingen, yoga: in het weekend
van 31 mei, 1 en 2 juni gebeurt het állemaal op de daken van Rotterdam.

? UW AUTO VERKOPEN ?

•
•
•
•

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

Wil jij bijdragen aan het festival met het mooiste uitzicht van de wereld?
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons gezellige team komen versterken!
Alle informatie en het aanmeldingsformulier vind je op:
vrijwilligers.stichtingdeloodsen.nl/rotterdamse-dakendagen
of neem contact op met Team Dakendagen:
vrijwilligers@stichtingdeloodsen.nl
06 55 79 69 06

Kortingsactie alleen geldig op 17 en 18 mei 2019 en alle andere kortingsacties zijn uitgesloten

WHIRLPOOL FWG 81484

LG F4J5TN3

AEG L6FB BERLIN

Wasautomaat

Wasautomaat

Wasautomaat

 Energieklasse A+++
 8 Kg. Was capaciteit
 Eenvoudige bediening met

 Energieklasse A+++ -30
 8 Kg. Was capaciteit
 Eenvoudige bediening met

duidelijk display

 Energieklasse A+++
 9 Kg. Was capaciteit
 Eenvoudige bediening

duidelijk LED display

met duidelijk display

 1400 Toeren centrifuge
 Restvocht percentage 53%
 Resttijd indicatie
 Water lekkagebeveiliging

 1400 Toeren centrifuge
 Uitgestelde starttijd—19u
 Water lekkagebeveiliging
 Vulopening 30 cm.

 1400 Toeren centrifuge
 Uitgestelde starttijd—20u
 Water lekkagebeveiliging
 10 Jaar motorgarantie

Afmetingen H x B x D
84,5 x 59,5 x 63 centimeter

Afmetingen H x B x D
85 x 60 x 55 centimeter

Afmetingen H x B x D
85 x 60 x 63 centimeter

Van 429,00 nu voor...

377,52

Van 449,00 nu voor…

395,12

571,12

Van 649,00 nu voor…

VRIJDAG 17 en ZATERDAG 18 MEI 2019

DIT WEEKEND GEEN 21% MAAR 9% BTW

ALLEEN IN DE WINKEL EN PER TELEFOON

12% ECHTE KORTING OP ALLE APPARATEN

WIJ BETALEN HET VERSCHIL !!!

EN NATUURLIJK GRATIS BEZORGD

WHIRLPOOL
AMW 9605IX
Inbouw Oven Combinatie

 40 Liter RVS ovenruimte
 RVS Easy to clean front
 6th SENSE technologie

Oven—magnetron—grill

 3D Magnetron systeem
 36 cm Draaiplateau
Nismaten (inbouw) H x B x D
45 x 55,6 x 55 centimeter

Van 559,00 nu

491,92

Inbouwen door monteur mogelijk tegen meerprijs

Deze winkelprijzen dus alleen in onze Winkels
en bij telefonische bestellingen - Niet op Internet

BOSCH WTW 85492

LG GSJ 461DIDV

Super Zuinige Wasdroger

SIDE BY SIDE Koelkast

 Energieklasse A++
 Warmtepomp wasdroger
 8 Kg. Beladingcapaciteit
 Grote deuropening
 Resttijd indicatie
 Zelfreinigende condensor
 Binnen verlichting
 Duidelijk programma

display
Afmetingen H x B x D
84,2 x 59,8 x 59,9 centimeter

van 829,00 nu voor...

ARNOLD
AIJKENS
AIJKENS
ARNOLD
AIJKENS

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

 Amerikaanse koelkast
 Energieklasse A+
 Netto totaal inh. 601 Ltr.
 Netto koel inh. 405 Ltr.
 Netto vries inh. 196 Ltr
 IJs en water dispenser
 LCD Display met touch
bediening

 Geen Wateraansluiting nodig

729,52

Afmetingen H x B x D
179 x 91,2 x 73,8 centimeter

van 1399,00 nu voor...

1231,12

Zwartjanstraat
Zwartjanstraat
8080 3035
3035
AW
Rotterdam
Zwartjanstraat80
3035AW
AWRotterdam
Rotterdam
Telefoon
:
010
- 4661043
Telefoon
: 010
- 4661043
Telefoon
: 010
- 4661043
Middenbaan - noord 132 3191 EL Hoogvliet
Middenbaan- noord
- noord
1323 3191
Hoogvliet
Middenbaan
132
ELEL-Hoogvliet
Telefoon
: 010
4160464
191

Telefoon : 010 - 4160464

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

Kortingactie alleen geldig op 17 en 18 mei 2019 en alle andere kortingsacties zijn uitgesloten
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Gered door de Canadezen
Mijn naam is Nellie Lagendijk-Sparreboom, geboren 1 mei 1944
in het destijds nog maar nauwelijks opgeleverde tuindorp De
Vaan in Rotterdam-Zuid. Zoals mijn ouders vertelden, “terwijl de
vliegtuigen overvlogen.”
Ik was de jongste dochter van de vier
kinderen, twee broers, Wim (1937),
Kees (1939) en een zusje Lena (1941).
Het was niet de beste tijd om een kind
te krijgen. Het was immers oorlog en
vooral in de grote steden was er zo
goed als niets te eten. Mijn vader was
tijden weg om lopend of op een fiets
zonder banden ergens bij boeren iets
te eten te vragen voor zijn gezin. Mijn
moeder ging met mij naar het consultatiebureau Tuindorp Vreewijk, Dreef
83, Rotterdam-Zuid, (waar ik de kaart
nog van heb; de aantekeningen stopten
in november 1944.) Al snel hield
de borstvoeding van mijn moeder
op en bleef er, wat mijn ouders ook
probeerden, bijna geen voedsel meer
over. Als mijn tante kwam, die ook
in die tijd een baby kreeg, gaf ze me
ook wat van haar borstvoeding, heel
bijzonder, omdat ze, naar ik meen, zelf
bijna niets had.
Naarmate de tijd verstreek, raakte ik
zo ondervoed, dat ze voor mijn leven
vreesden. Hoewel de oorlog op z’n
einde leek te lopen en in veel delen
van Nederland de bevrijding gevierd

werd, was dat bij ons in Rotterdam en
nog in een groot deel van Nederland,
nog niet het geval. Ons gezin kreeg
mondjesmaat wat eten uit een van de
gaarkeukens.
Noodhospitaaltje
Tot eindelijk de bevrijding kwam,
op 5 mei. Alleen voor mij was het,
zoals mijn ouders vreesden, bijna te
laat. Door bemiddeling van Canadese soldaten(!) belandde ik in een
aangepast schoolgebouw aan het Ericaplein (Zuid). Daar schiften medici
de ernstigste gevallen van de rest en
lieten mij en enkele andere lotgenoten
naar een noodhospitaaltje op de hoek
Groene Kruisweg-Charloisse Lagedijk
overbrengen. Op die bewuste plek
staat nu een hotel, en direct erachter
bevindt zich nog steeds een restaurant
van de geïmproviseerde kliniek van
destijds, duidelijk herkenbaar aan de
vooroorlogse bouwstijl.
De voeding die men mij daar toediende, beperkte zich voornamelijk
tot sinaasappelsap. Dik vloeibaar
vanwege de bergen toegevoegde sui-

ker. Ondenkbaar in het hier en nu, dat
laatste. Mijn moeder is tot haar laatste
dag blijven volhouden dat vooral
suiker haar jongste lieveling voor een
zekere dood heeft behoed, en wie weet
had ze daar volkomen gelijk in.
Tranen
Het was vooral mijn broer Kees, met
zijn voorliefde voor nostalgisch getinte verhalen, die mij later wat meer
over die angstige, onzekere periode
kon vertellen. “Onze moeder... Ik zie
haar nog staan, in tranen, leunend tegen de deurpost als zij na een bezoekje
aan jou in volslagen wanhoop de
kliniek verliet... Weet je Nel, als ik jou
was zou ik het een en ander eens meer
boven water halen. Voor informatie
zou ik niet als eerste bij het hotel
aanbellen; ik denk dat al zo’n tien
ondernemers aan de huidige exploitant
zijn vooraf gegaan. Nee, klop eens
aan bij instanties die je vanwege hun
documentatie wellicht verder kunnen
helpen.”
Ik deed het, samen met Ad, mijn man.
Veel echter leverde dit niet op; van belang wellicht zou nu nog een bejaarde
kunnen zijn, die er destijds in de omgeving woonde. En ook deze poging
leverde niet veel op, omdat de spoeling na zo’n 75 jaar uiterst dun was

Baby Nel met haar oma, broers en zusje in 1944

geworden. Desalniettemin; mochten
er nog in leven zijnde mensen bestaan
die er wat gedetailleerder over kunnen
verhalen: ik verneem het graag!
Wonder
Het wonder geschiedde; ik knapte
zowaar op, zij het dat de verpleegkundige ons bij vertrek nariep: “’t
Allerbeste hoor! Ja, en helaas, zwak
zal zij altijd wel blijven.” Daar dacht
God toch anders over, want toen mijn
moeder mij later tijdens een consult
aan de verpleegkundige toonde, kon
zij niet laten op te merken: “Kijk, dit
is nou dat zwakke kind, weet je nog?”

Of zij het nog wist is de vraag, een
voldaan gevoel zal mijn moeder er
zeker aan hebben overgehouden.
Ik ben inmiddels bijna 75 jaar en
redelijk goed gezond voor mijn
leeftijd. En op deze mooie leeftijd
mag ik terug kijken met dankbaarheid
aan God dat hij alles zo wonderlijk
wel heeft gemaakt in mijn leven. Ik
heb een lieve man, twee dochters,
twee schoonzoons, drie kleinkinderen,
familie en vrienden.
Nellie Lagendijk- Sparreboom
06-43161050
a.lagendijk6@chello.nl

De Vredeskerk in oorlogstijd
Op 16 april 2019 bezocht ik, als deelnemer van een groep
mensen onder leiding van Henk de Haan, de rondleiding bij de orgelzolder in de Breepleinkerk te Rotterdam-Zuid. Daar werd ons
het verhaal verteld van de drie ondergedoken joodse gezinnen
gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Toen ik die bewuste middag in de
Breepleinkerk op plaatsen kwam
waar je als ‘normale’ kerkganger
nooit kwam, borrelden bij mij vele
herinneringen op en vroeg ik mij af
of iemand nog weet wat er zich in de
oorlogsjaren in de (stenen) Vredeskerk
heeft afgespeeld. Ik ben van net na
de oorlog, dus heb de oorlog niet zelf
meegemaakt (dus geen ervaringsdeskundige), maar mijn verhaal begint
in 1954.
Wereldbaan
Mijn vader werd fulltime koster in
de Vredeskerk, met het bijbehorende wijkgebouw; hij vond het een
wereldbaan. Ik had, als kind van 7,
ineens een enorm speelterrein en heel
veel vriendjes die ook in de kerkspeeltuin wilden spelen. Er moest veel
worden verkend en ontdekt en tijdens
zo’n tocht vonden we achter in de
kerk, onder de gaanderij, een aantal
losse planken in de vloer. Zonder dat
iemand in de buurt was, werden die
vloerdelen met een schroevendraaier
opgelicht en we keken in een donker
gat. Een zaklantaarn hadden we niet,

maar bij de uitgang van de kerk hingen noodlampjes aan beide kanten van
de deur waarin een kaars brandde. Die
gebruikte ik om in de kelder iets te
kunnen zien. Heel snel zagen wij dat
aan de andere kant zo’n zelfde luik zat
waar een trap stond en een snoer met
een stekker die, als je die in het stopcontact stopte, een lichtje in de kelder
liet branden. Omdat de kerkvloer van
achter naar voren in hoogte afliep,
had je onderaan de trap stahoogte,
maar verder naar de voorkant van de
kerk kon je je alleen nog maar op je
buik voortbewegen. In de kruipruimte
vonden we voorwerpen uit de oorlog;
soldatenhelmen, koppels, een geweer
en boekjes, vieze groene zakdoeken en
nog veel meer. Ook hadden onderduikers en soldaten hele verhalen
geschreven (met krijt en houtskool) op
het plafond van de kelder en we vonden een plaat hout waarop een couplet
van het Wilhelmus geschreven was.
Ook vonden wij in een zijkamer van
de kelder, in het hoge gedeelte, houten
stellingen vol glazen flesjes (met
plakkertjes die beschreven waren met
teksten die ik niet kon lezen) en dozen

met pillen. Dit was de ziekenhuisapotheek uit de oorlog. Mijn vader, die in
de oorlog in het verzet had gezeten,
werd, door onze vondst, erg nieuwsgierig naar wat zich daar in de oorlog
had afgespeeld. Hij ging te rade bij
zijn voorganger, oud-koster Vlaskamp,
die in de oorlogsjaren koster van de
Vredeskerk was. Die vertelde dat de
kerk in de oorlog was gebruikt als
dependance van het Zuiderziekenhuis
en schuilplaats voor onderduikers. Als
ziekenhuis werd er geopereerd in de
consistorie (de bloedvlekken waren
jaren later nog te zien in het linoleum).
De ziekenhuisbedden stonden in de
kerk en de overledenen stonden in de
toerenkast te wachten om door een
begrafenisondernemer opgehaald te
worden. Maar ook was de Vredeskerk
onderduikadres voor onderduikers die
een tijdelijk onderkomen zochten om
te wachten op een veilige doorreis. Er
zijn onderduikers ondergebracht van
allerlei pluimage, militair, joods en
verzetsmensen.
Luik
Koster Vlaskamp vertelde ons dat
er een klein groepje binnen de kerk
was dat van deze activiteiten afwist
en voor deze onderduikers zorgde.
Hoofdzakelijk ging die verzorging
via de pastorie, want in de studeerkamer van de dominee was onder het

vloerkleed ook een
luik naar dezelfde
kruipkelder. Op
het moment dat het
spannend werd en
de Duitsers ook in
de kerk op zoek
gingen naar onderduikers verdwenen
de onderduikers
door een opening
in de vloer vanuit
de kruipruimte en
verstopten zij zich
in de holle ruimte
van de preekstoel
die van buitenaf
geheel afgesloten
en ontoegankelijk
was.
Dit is een beknopte
beschrijving van
de functie van
de Vredeskerk in
oorlogstijd, en ik
schrijf dit op omdat
ik denk dat ik nog
de enige ben die dit
verhaal, hetzij van
overlevering, kan
vertellen. Als er nog iemand is die iets
aan dit verhaal kan toevoegen vraag ik
u dit te mailen naar dickvanwijngaarden@telfort.nl

Vredeskerk

Dick van Wijngaarden
Kometenstraat 65
3204 XA Spijkenisse
06-10420759
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Vanaf € 350,=

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

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

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

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Ze zijn er weer:

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

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

bandjeverstandje.nl
aad
voorr
0
>3.00

0180
619 411

24 uu
rs
servic
e

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

AANGEBODEN
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

mooi oud cafe biljarT
met alle toebehoren
zoals lampen en keus.
Prijs n.o.t.k.

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

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

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.

J. Aslander, tel. 010-5120718

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen
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Borstelfabriek weg, maar niet vergeten
De 79-jarige Sjaan Horeweg (j.horeweg@upcmail.nl) uit Hoogvliet heeft 8 januari met haar werknemersverhaal van Van den Burg’s borstelfabrieken in Overschie pennen en toetsen in beweging
gezet. Onder meer bij de 74-jarige Nico (Niek) van der Hoest (n.hoest@upcmail.nl), die al 43 jaar
in Ermelo woont. In een mail reageert hij op ‘het leuke stuk’ over het bedrijf waar zijn vader chef
personeelszaken was.
“Ik ben zoon van Gerrit van der Hoest
en in het artikel kwam de naam van
mijn vader voor, Ger van der Hoest.
Hij was destijds personeelschef.
In 1953 was ik negen jaar, maar in
de periode tot 1960, heb ik in mijn
schoolvakanties vanaf mijn vijftiende
altijd bij Van den Burg gewerkt om
een centje bij te verdienen. Mijn
vader was van het stempel: werken is
gezond en je leert er ook nog wat van.
Ik heb op verschillende afdelingen
van de borstelfabriek gewerkt (tot
mijn 20ste), zoals op de kwastenafdeling. Ik weet nog precies hoe dat ging
met het afwegen op een balans en het
trillen van de varkensharen in een ring
op de stuikmachine, later in de echte
kwastring met witzand in de onderkant
en dan de haren doortrekken. Ook
ik heb op stukwerk gestaan, zoals

beschreven, en dat verdiende lekker.
Sjaan Hartog-Horeweg herinner ik mij
nog. Zij was de jonge vrouw die achter
mij aan de andere tafel werkte en hard
ook. In het produceren van stukwerk
was zij kampioen.”
Verschrikkelijk
“Ik herinner me ook de bazen Kinds
en Verschoof. De andere directeuren
waren meneer Gerard en meneer Jan
(twee broers). Meneer Theo (een
neef) kwam eens bij mij langs en
begon een praatje. Hij vroeg mij of ik
ervoor voelde in het bedrijf verder te
groeien om later adjunct-directeur en
daarna directeur te kunnen worden.
Maar ik zag dat niet zitten. Ik zat op
de Kweekschool om leraar te worden
en daar wilde ik niet van af. Gelukkig
maar, want toen Van den Burg ver-

Boomstammen in het haventje naast de borstelfabiek in afwachting van verwerking tot verfkwast. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet

kocht werd naar Zuid-Limburg, is het
bergafwaarts gegaan met de fabriek.
Later is het gefuseerde bedrijf doorverkocht naar Duitsland en vervolgens
van de kaart verdwenen. Mijn vader
kon mee verkassen naar Zuid-Limburg, maar vond dat verschrikkelijk.
Hij dacht dat we naar het buitenland
zouden verhuizen. Vader had toen nog
geen auto en er woonden daar geen
familie of vrienden.”
Afgedankt
“Hij moest daarop vertrekken (zonder
regeling) na 25 jaar Van den Burg.
Eigenlijk heeft hij zich toen afgedankt
gevoeld. Het is nadien een tijdje een
moeilijke zoektocht geweest naar
passend ander werk. Maar gelukkig
vond hij een baantje als personeelschef bij Burger’s scheepvaartbedrijf
in Rotterdam. Na een fusie met een
ander bedrijf moest hij, als laatst binnengekomen personeelslid, daar het
eerst weg.”
“Vervolgens werd hij personeelschef
bij nasi- en bamispecialist Koen Visser
in Oud-Beijerland. Maar daar had
hij het niet gemakkelijk. Hij moest
met gedeukte nasiblikken personeel
werven aan de deuren op GoereeOverﬂakkee om meisjes over te halen
tegen een minimumloon te komen
werken. Hij vond dat asociaal. Later
heeft hij als chef buitenlandse werknemers nog een mooie tijd gehad bij

Sjaan Horeweg kreeg in 2013 uit handen van toen deelgemeentevoorzitter Kees van der Meer
van Overschie een boek over onder meer de borstelfabriek. Foto Rein Wolters

de Sociale dienst in Rotterdam. Helaas
werd hij direct na zijn pensionering
ziek en is kort daarna aan kanker
overleden.
Ik ben nu inmiddels 74 jaar en heb
altijd in het onderwijs gewerkt.
Begonnen bij de ‘Poort’, technische
school in Spangen en geëindigd in

Harderwijk als docent bij het Middelbaar Beroepsonderwijs. Wij wonen
in Ermelo en dat bevalt ons uitstekend.
Onze twee (geadopteerde) kinderen
en kleinkinderen ook. Leuk om het
verhaal van jullie te lezen. We worden
oud!’’
(Bewerkt door Rein Wolters)

Het silhouet van de fabriek in een vertrouwde omgeving. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet

293) Van deze foto met kinderen zijn
geen gegevens bekend, behalve dat
deze in de jaren zestig is gemaakt.

Door de lens van Hartog (293-294)
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.
294) Wandelgroepen waren vooral actief in de jaren vijftig en zestig. Wie zijn het? Reacties
reinw@telfort.nl
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TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

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

Zomer
voordeelweken

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

Vul nu uw
garderobe
voordelig aan

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

€ 29.€ 39.€ 49.€ 59.€ 59.€ 69.-

Molenvliet 121-123, Rotterdam-Lombardijen Tel. (010) 4193057
Maandag en koopavond gesloten•Tram 2 en bus 76 stoppen voor onze deur
Kijk ook op www.anneliesdejongmode.nl of bezoek onze Facebookpagina.

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

Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

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

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,-

Modische shirts & tops nu v.a.
Blouses nu v.a.
Jumpers & vestjes nu v.a.
Rokken & jurkjes nu v.a.
Pantalons nu v.a.
Jasjes nu v.a.

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.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

NIEUW Bankstellen vanaf € 859,-

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

Laat uw gebitsprothese
jaarlijks nakijken!

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

*indien voorradig

Onze vestigingen
Algemeen tandheelkundige
& tandprothetische praktijken
■

Capelle aan den IJssel

■

Rotterdam Ommoord

■

Zwijndrecht

■

Gouda

Tandprothetische praktijken
■

Dordrecht

■

Rotterdam IJsselmonde

■

Vlaardingen

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

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

■ Deze wordt veelal vanuit de basisverzekering
vergoed en wij dienen de aanvraag voor u in
bij de zorgverzekeraar.
Wij helpen u graag.
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Oorlogsherinneringen
Toen de oorlog begon in 1940
was ik 11 jaar. Tijdens de oorlog
vlogen geallieerde vliegtuigen
naar Duitsland om te bombarderen. Toen ze terugkwamen lag ik
‘s morgens rond 5 uur in bed, toen
er een vliegtuig brandend over ons
huis in de Rusthoflaan ging en met
een enorme klap in de Boezemlaan terechtkwam.
Ik ben toen gaan kijken, maar we moesten
ons verwijderen aangezien de munitie in het
brandende toestel in de rondte vloog. Toen
liep de brandende brandstof de riolering in
en die riolen vlogen de lucht in.
In de hongerwinter liep ik op straat en daar
kwam een man met een zak aardappels aan.
Ik vroeg hem waar je die kon kopen. Hij
antwoordde mij, dat je die zelf moest rooien
in het Kralingse Bos, maar die waren van de
voedselvoorziening. Ik naar mijn moeder.
Een zak en een riek gepakt en op naar het
Kralingse Bos. Daar aangekomen waren er
al vele mensen aan het rooien. Wij ook snel
een zak gevuld, totdat er een Duitse auto
kwam met soldaten die met geweren over
het veld schoten. Wij snel de aardappels
gepakt en naar huis.
Ook bij de voedseldropping ben ik gaan
helpen. In Terbregge, met zakken doorgeven. Toen ik naar huis ging, had ik voedsel
meegenomen, maar bij de uitgang werd ik
aangehouden. Daar was een bord op palen
waar je onder moest gaan staan met wat je
wilde meenemen in je hand. Op dat bord
boven je hoofd stond ‘Ik ben een dief’. Daar
heb ik uren gestaan. Even later kwam ook
mijn buurman, de heer Harms. Die had een
hoed op en nog iets in zijn handen, maar
toen wij daar stonden liep er boter langs zijn
hoofd. Hij had namelijk boter onder zijn
hoed gedaan. Zo zie je, er blijft toch altijd
humor over.
Bij het einde van de oorlog kwamen de
Canadezen Rotterdam binnen met auto’s via
de Kortekade. Ik was daar aanwezig, inmiddels 17 jaar. Ik ben op de treeplank van
de vrachtwagen gestapt, kreeg een sigaret
van de chauffeur en zo ben ik de Oudedijk
opgereden. Daar was het een dolle boel met
de bevolking van Rotterdam.
Cor de Wit
Sophie_Kroon@hotmail.com

Een bommenwerper miste de woning van Cor
rakelings en stortte neer in de Boezemlaan

pagina 19

Links een stukje van de korte
Beijerlandselaan in betere tijden.

Gouden tijd
wasmachines
J. Kamp (jkamp@home.nl) koestert warme en fijne herinneringen aan winkelboulevard-Zuid,
gevormd door de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. “Daar was onder meer de wasmachinewinkel van Rondo gevestigd. Later werd de naam veranderd in J.A. de Lange, hij woonde
aan De Arendsweg 1. Zijn winkel was op de (korte) Beijerlandselaan 31 met de werkplaats
er pal achter op de Hilledijk. Het was mijn eerste baas.”
“Ik kwam er als knulletje van 14
jaar om een technisch vak te leren.
Bovendien was het de bedoeling
van mijn vader, die een snelwasserverhuurbedrijf had, zijn machines
door mij te laten repareren als ze
stuk waren. Er mankeerde nog weleens iets aan zijn tien snelwassers.
Ik was bij De Lange dus leerlingmonteur, met als mentor Dirk Bakkeren, van wie ik veel heb geleerd.
Chef van de werkplaats was Niek
Plomp, die aan de Hordijk in IJsselmonde woonde. Dan was er ook
nog ene Wim uit de Beverstraat,
die als chauffeur werkte, net als
Arie van Duin die elke werkdag
van Crooswijk kwam. Van het personeel ontviel Arie ons tijdens een
schaatstochtje op de Kralingseplas
aan de gevolgen van een hartaanval. Ik heb vier jaar bij De Lange
gewerkt en er veel geleerd.’’
Benzinemotor
“Maar het bedrijf werd groter en
groter, er kwamen winkels bij
op de Oude Binnenweg, Jonker
Fransstraat en een nieuw pand
voor werkplaats en magazijn werd
gebouwd aan de Coolhaven. Dit
kwam door de gouden tijd van de
huishoudbeurs Femina in Ahoy,
waar de firma Rondo stond met de
nieuwste Erres-wasmachine, een

Hans en Joke Schut in 1981 in hun café-restaurant Whith Bread Inn. Foto’s verzameling
Rein Wolters

langzaamwasser, compleet met
wringer, voor 399 gulden. Daar
werden er tijdens de introductie
ruim 500 van verkocht. Dit was het
einde van het tijdperk van de houten kuipwasmachines, die nog wel
te koop waren voor binnenvaartschippers, met een benzinemotor
van Briggs and Statton. Volgens
mij leven er nog maar twee mensen
uit die tijd, Jan de Lange en ik, Jan
Kamp. Wij hadden een personeelsclub met de naam ROBU, afkorting
van Rondo Bunkeraars. Dat
‘bunkeren’ was eten en dat deden
we één keer per jaar. Dan gingen
we met zijn allen ergens eten. Ik
heb er een leerzame tijd gehad, met
als hoofdpersoon Dirk Bakkeren,
die in november 2016 is overleden.

Niek Plomp is niet lang daarna in
een bejaardenhuis in Eindhoven
eveneens overleden. Hij had een
broer die ook bij ons is komen
werken. Toen het over en uit was
met de firma is alleen zoon Gerard
de Lange nog doorgegaan met de
verkoop van witgoed met diverse
personeelsleden van zijn vader.’’
Behle
Op het rijtje winkels van de korte
Beijerlandselaan zat op 45 een
filiaal van bakker Behle. Het
hoofdkantoor was gevestigd boven
de bakkerij in de Tulpstraat op het
Noordereiland. “Ik heb daar in
1961 twee weken gewerkt in de vakantie die ik had bij mijn baas bakker Bas Zaanen aan de Zuidhoek

137 in Charlois. Het geld dat ik er
verdiende, besteedde ik aan het opknappen van mijn bromfiets. Behle
was kwalitatief een prima bakker
en werd later opgeslokt door Den
Boer’s bakkerijen. In de bakkerij
en winkel vestigde zich later Meubelbedrijf Tasseron. De andere kant
op, dus richting Tweede Rosestraat,
was op nummer 21 grill-pub Whitbread Inn van Joke en Hans Schut
en Hans Boef. Hun café-restaurant
was een beetje mijn onderdak om
de tijd te vullen tussen twee klussen voor de krant. Soms sprak ik er
af voor interviews voor Het Vrije
Volk, maar daar kwam een eind aan
toen voor de deur betaald parkeren
werd ingevoerd. Hans Schut haalde
in die periode de populaire Tv-ster
Captain Peacock naar BoulevardZuid, als publiekstrekker voor de
jaarlijkse braderie. Acteur Frank
Thornton vertolkte van 1981 tot
1992 de komische rol van manager
van een wat sleets geworden afdeling van een Londens warenhuis.
De titel van de zeer populaire en
wekelijkse serie was ‘Are You
Being Served’.
Zeecruise
Twee jaar geleden maakte ik met
1600 vakantiegangers een cruise
met het motorschip Rotterdam naar
Noord-Europa. De fraaie vaartocht
maak ik van 18 tot 25 mei opnieuw
en ook nu ongetwijfeld weer met
andere lezers van De Oud-Rotterdammer. Ik deed toen vooraf een
oproep voor een ontmoeting om
aan boord persoonlijke verhalen
over de geschiedenis van Rotterdam uit te wisselen. Uit de ruim
dertig contacten kwamen leuke
en mooie verhalen voort, zoals in
De Oud-Rotterdammer van twee
weken geleden het openingsverhaal ‘Dwangarbeiders na twee jaar
Duitsland terug’. Andere verhalen
en foto´s waren al eerder gepubliceerd. Ter herkenning draag ik ook
nu een exemplaar van de krant mee
en leg de krant ook op tafel in de
restaurants en andere zitgelegenheden waar ik me op dat moment
bevind. Ik hoop op leuke ontmoetingen!
Reageren reinw@telfort.nl

De acteur Captain Peacock op bezoek in 1981 op de korte Beijerlandselaan.
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Bezoek onze

Open Dag
op 18 mei 2019

Van 10.00 tot 17.00 uur
heten we u van harte welkom
op onze nieuwe locatie,

Groenendaal 225 Rotterdam.
Ontmoet onze specialisten*
en ervaar hoe wij jong en oud
weer vrij laten bewegen!
Tot ziens op 18 mei.
*Tijdens de Open Dag zijn geen
behandelingen mogelijk.

Last van
uw voeten?
Blijf er niet mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, enkels of knieën? Heeft u reuma of diabetes?
Laat onze specialisten de conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.
Maak eenvoudig telefonisch een afspraak voor een GRATIS voetcheck: T 010 412 37 25.
Penders Voetzorg Rotterdam is de specialist op het gebied van:

• (Semi-)orthopedisch schoeisel
• Podotherapie
• Medisch pedicure

Nieuwe!
locatie
Groenendaal 225 | Rotterdam
T 010 412 37 25 | www.pendersvoetzorg.nl
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TANTE POST
Geen gehakt
Met veel plezier las ik het verhaal van
Wim v.d. Klein in De Oud-Rotterdammer van 2 april. Het was het feest van
herkenning. Ook ik moest als jongste
van de drie meiden thuis altijd de
boodschappen doen en leerde al vroeg
van mijn moeder: “Niet het goedkoopste, niet het duurste, maar er net
tussenin.” Een stelling, die ik heden
ten dage nog gebruik. Ik herinner me
dat ik op een ijskoude woensdagmiddag (gehaktdag) naar slagerij Avrij
werd gestuurd. Die zat op de hoek
van de Burgemeester Roosstraat en
de Zwartjanstraat. Daar moest ik een
pond gehakt kopen. Nu had het stevig
gevroren en op de Noordsingel lag een
dikke ijslaag. Daar moest ik overheen
om in de Burg. Roosstraat te komen.
Er werd naar hartenlust geschaatst.
Maar moeder had me op het hart
gedrukt: niet onderweg gaan spelen en
goed op de portemonnee passen, wat
ik grif beloofde. Maar..... eenmaal op
het houten bruggetje over de singel
keek ik naar beneden en kon natuurlijk
de verleiding niet weerstaan; daar gingen mijn goede voornemens. Ik ging
lekker baantje glijden. Dat was dikke
pret en daarna ging ik eindelijk eens
naar de slager. En ja hoor, ik kon het
bijna niet geloven, maar de portemonnee was foetsie. Ik huilde dikke tranen
in de winkel, maar moest op hangende
pootjes terug, zonder gehakt. Ik weet
nu nog hoe boos mijn moeder was en
die avond aten we aardappelen met
blote voetjes. Tja, dat komt ervan.
Wim schreef, dat hij zo’n zoetekauw
was, nou dat was ik ook (en nog),
maar af en toe (niet te vaak hoor)
mocht ik een zak koekkruimels kopen
bij de bakker op de hoek. Lekker
zeg; als je geluk had zat er soms een
stuk gevulde koek in. En wat dacht
je van de gebroken repen bij Sjamin,

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.

Wie kent hen?
Op 2 april was het 99 jaar
geleden dat mijn vader, Dik
van Aalst, geboren is. Ik
was stomverbaasd, dat hij
juist op die dag in 2019 op
een foto in De Oud-Rotterdammer staat in de rubriek
‘Rotterdam gefotografeerd’.
Maar nu de vraag: wie
zijn de anderen en waar
en waarom is deze foto
gemaakt? Jammer, maar ik
weet het niet en mijn broer
en zus kunnen ook niet helpen. Vader was kort na de
oorlog, tot in de jaren ‘80
werkzaam op het stadhuis,
maar het ronde raam en het lage plafond op de foto passen daar niet bij. Verder woonde hij vanaf 1949 met ons gezin in
de Burgemeester Van Esstraat in Pernis. Hij zat in die tijd in verschillende koren en besturen. Hij was onder meer 28 jaar
actief als secretaris in het bestuur van het bejaardentehuis. In dat gebouw is de foto ook niet gemaakt. De andere heren op
de foto komen ons verder niet bekend voor. Nu maar hopen dat er iemand anders is, die hen wel kent.
Tony de Kaper
tony@dekaper.com

(C.Jamin)? Verrukkelijk, kapotte
repen, soms gevuld met advocaat of
iets wat daarvoor doorging. Als ik
eraan denk, loopt het water me in de
mond. Ik lust het nu ook nog, maar ja,
nu moet ik steeds aan de lijn denken.
Daar heb je als kind gelukkig geen
boodschap aan. Al met al, bij het
lezen van zo’n artikel droom je weer
helemaal van je, niet al te royale, maar
gelukkige jeugd.
J.van den Bergh-Blaak
Zwijndrecht
g.bergh6@upcmail.nl
Papa fume la pipe
Als je vroeger op een goede lagere
school zat, kreeg je al op je twaalfde

Kastanjezaal Schiebroek
Er werd gevraagd naar de plaats van handeling op foto 287 in de rubriek
‘Rotterdam gefotografeerd’’. Voor mij zit er iets bekends in. Volgens mij is de
plaats het toneel van de Kastanjezaal in de Goede Herderkerk te Rotterdam
Schiebroek, Het adres van de kerk is Kastanjeplein 28, dus de naam van de
zaal is logisch, omdat deze uitkijkt op het Kastanjeplein oneven. De zaal is in
2011 helemaal opgeknapt, waarbij het plafond ook veel hoger is komen te liggen. Ook zijn de muren geschilderd en is het geen ruwe baksteen meer. Maar
wanneer de foto gemaakt is? Ik ben pas in 1992 in Schiebroek komen wonen.
Het ziet eruit als een gymnastiekvereniging bij hun jaarlijkse optreden. Wellicht zijn er andere lezers die het wel weten.
Bert Rosbach (a.rosbach@chello.nl)
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jaar een beetje Franse les. Vandaar dat
iedereen dit zinnetje kent. In Frankrijk
bestond een heel speciaal boekje. Het
ging over kinderen die niet hadden
opgelet in de klas. Ook Pierre had niet
best geluisterd. De onderwijzer had
precies verteld dat Jeanne d’ Arc de
Maagd van Orleans werd genoemd.
Zij had Frankrijk gered. Aan het hoofd
van het Franse Leger had zij de Engelsen verjaagd. Nu kwam het proefwerk.
En Pierre schreef: “Jeanne d’Arc liep
altijd met soldaten mee en op het eind
van haar leven werd zij maagd.”
Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl
Reclameslogans
In reactie op het artikel van Gerard
Verkroost “Kent u deze nog?” in De
Oud-Rotterdammer van 19 maart 2019
heb ik er nog een paar:
Piet Pelle rijdt op een Gazelle,
Een Locomotief loopt lichter,
Doe de was de deur uit,
Dubbeldik van Jamin,
Kopen bij de Spar, is sparen bij de
koop,
Woensdag gehaktdag,
Kijk toch bij Lampe,
Miele, er is geen betere,
Philips, triomf der techniek,
Batterijen van Witte Kat, Berec en
Vuurtoren,
Schat, staat de Bokma koud?,
Hofnar nooit fijner gerookt,
Als Correct het niet heeft, vergeet het
dan maar,
NS, vlug, veilig, voordelig,
Waar zouden we zijn zonder de trein,
Het bier is weer best,
Ach moet het, drie glazen melk per
dag dat doet het.
Stef Stolk
sastolk@onsbrabantnet.nl

Piano
Dit stukje gaat over de piano. In de
periode van 1964 tot en met 1970
was ik leerkracht/schoolhoofd van de
Openbare Lagere School de ‘Dillenburg’ in de Zinkerstraat. Tegenwoordig hoor je dat er op de basisschool zo
weinig aan muziek gedaan wordt. In
mijn tijd was dat anders, veel gezongen. Helaas hadden we geen piano en
de voorzitter van de Oudercommissie,
de heer Tournier, wist dat (Ik speelde
piano). Tournier was tevens hoofd
van het afvalterrein van de Roteb en
daar werd nogal eens wat afgeleverd!
Op een goede dag was er een piano
afgeleverd: of dat wat voor school
was? Die piano werd de school in
gesjouwd! Het was eigenlijk brandhout, maar er kwam wel een schor
vals geluid uit. Veel lol. We maakten
met de kinderen een theekistbas (met
waslijnkoord), van potten en pannen
een drumstel en er was een trio. Een
meisje, Rita, speelde accordeon en we
hadden een bandje. We kregen bezoek
van de Inspecteur van Het Onderwijs
van de Gemeente Rotterdam, de heer
De Boer. Hij was zo enthousiast dat
hij naar de Gemeente stapte en om
een extra krediet vroeg. Een tijdje
later kreeg ik te horen dat hij bij de
Gemeente 500 gulden had losgekregen
voor een echte piano. Enkele weken
later leverde de fa.Bender uit de Witte
de Witstraat een prachtige piano af.
Kom daar nu nog maar eens om! Ik
ben benieuwd naar de reacties.
Bram en Marianne
elversm@planet.nl
Pisbakstank
Het lezen van het artikel ‘Pisbakstank’ brengt mij terug in de jaren
1955-1959. Het verhaal gaat over
de mooiste winkelboulevard van

Rotterdam, Beijerlandselaan/Groene
Hilledijk. Ik kan het beamen en
hierdoor is mijn liefde voor de stad
en speciaal Rotterdam-Zuid altijd
blijven bestaan. Ik bezocht de mulo
aan de Zuidpolderstraat en woonde in
bij mijn tante aan de Hordijk. Twaalf
jaar oud een week van huis, gedurende
vier jaar. Bekend waren de vele zaken
in schrijfbenodigdheden. Vulpennen waren voor mij ideaal, omdat op
school met een kroontjespen moest
worden geschreven. In de cafetaria
Jo-Hans en Broadway werd de laatste
boterham genuttigd, met de lekkerste
koffie die ik ooit heb gedronken en
dan natuurlijk de Rustburg, restaurant
annex zalencentrum, tegenwoordig
gevestigd aan de Strevelsweg. Ik
kom er nog regelmatig, nog altijd
een zaak met allure. Mijn echtgenote
gruwelt van de zuidkant (ze komt van
de Schiedamseweg), maar voor mij
blijft Zuid voor eeuwig aan het hart
verbonden.
Jan H Dammes
Terrastuin 25, 2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl
Foutje
Klein foutje in het verhaal op de voorpagina van De Oud-Rotterdammer van
30 april 2019 over Jan Remark van
Rein Wolters. De “november-razzia”
voor de Arbeitseinsatz was niet in
november 1943 maar in 1944, op 1011 november.
Jaap van der Bent
j.vanderbent.pm@hetnet.nl
Zondag
Hierbij een reactie op het verhaal
‘Oorlog door de ogen van een 12-jarig
jochie’ van Aad van der Leer in De
Oud-Rotterdammer van 30 april,
met een kleine correctie. Als 9-jarig
jochie mocht ik altijd met mijn vader
mee naar voetbal kijken bij CVV
wielerbaan. Dan liepen we vanaf de
Clementstraat via de Pleinweg naar de
wielerbaan; meestal op zondag. Na het
voetballen gebeurde op de terugweg
het verschrikkelijke incident waarvan
ik getuige was. Een legerwagen met
Moffen (want zo heette dat in de
oorlog, nu zijn het Duitsers) stopte en
daar sprongen soldaten uit. Zij pakten
links en rechts onschuldige mensen op
als represaille voor een moordpartij.
Mijn vader wist ternauwernood te ontsnappen en gaf mij nog snel instructies
hoe thuis te komen. Dit verschrikkelijke voorval gebeurde op een zondag
en het waren geen verzetsmensen die
werden opgepakt. Door een nutteloze
daad van het verzet kon dit gebeuren,
zoals vaker. Dit is mijn reactie en ben
nog steeds verbitterd.
Louis Beens
loukafa@gmail.com
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nog bruikbare spullen die u zou willen
doneren voor onze rommelmarkt? Dan
zouden we deze graag verzamelen in
Hart van Groenewoud. Voor meer informatie kunt u mailen naar m.koks@
careyn.nl De opbrengst van de
rommelmarkt komt ten goede aan de
bewoners van Hart van Groenewoud.
Het geld wordt benut om te sparen
voor leuke uitstapjes voor ouderen en
een nieuwe rolstoelbus.
Merel Koks
Regisseur welzijn en coördinator
vrijwilligers

Wie weet meer over dit pand?
Ik ben op zoek naar gegevens van het pand dat op de foto staat, aan de Charloisselagedijk, naast het voormalig restaurant Deltapoort. Waarschijnlijk is
dit pand gebruikt door de Duitsers voor opslag van munitie. Naar vermoeden
is het ook een klein sanatorium geweest voor zieke mensen. Wie kan mij helpen aan gegevens over dit pand? U kunt reageren naar Tinus de Does, Korte
Kromhout 50, 3075 DM Rotterdam, 010-4855318 of 06-15668177.

Sparta Jeu de Boules
Net als voorgaande jaren kunnen
55-plussers in de maanden mei en
juni, bij Sparta, gratis kennismaken
met het jeu de boulesspel. Elke maandagmiddag (behalve Tweede Pinksterdag) vanaf 13.30 uur en woensdagavond vanaf 19.30 uur is iedereen, die
eens een balletje wil gooien, van harte
welkom op ons mooie complex aan
de Bermweg 141 in Capelle aan den
IJssel. Jeu de Boules is een spel dat
iedereen kan leren en het leuke is dat
het door jong en oud (samen) gespeeld
kan worden. Na wat korte uitleg kan je
al gauw een spelletje meedoen en dat
is op deze middagen en avonden ook
de bedoeling. Onze leden vertellen u
graag over dit boeiende spel en onze
club, waarna u zelf aan de slag kan,
samen met een meer ervaren bouler.
Boules zijn aanwezig en kunt u gratis
gebruiken. Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen bij Sparta
Jeu de Boules. Meer informatie via

0646004281 of spartajdb@gmail.com
100 jaar Spido
Bent u oud-medewerker of kent u
oud-medewerkers van de Spido Rotterdam? Geef uw gegevens aan mij
door, dit in verband met de viering van
100 jaar Spido.
Henk Mik
h.mik@upcmail.nl
Rommelmarkt voor goed doel
Op 18 mei houden wij de tweede editie van de rommelmarkt van Hart van
Groenewoud, Lindenstraat 8, 3203 VJ
Spijkenisse. Van vintage tot antiek,
van alles voor een groot publiek zoals
kleine meubelen, schoenen, kleding,
decoratie servies en glazen. Deze rommelmarkt zal u verbazen. o.a. Catering
aanwezig en een rad van Fortuin.
Vorig jaar was de rommelmarkt een
groot succes. We hopen dat we dit jaar
nog meer bezoekers krijgen. Heeft u

Familie Van der Harst
Beweerd wordt dat de familie Van der
Harst de oudste familie van Scheveningen is. Onderzoek zal dit moeten
bewijzen. Het is zeker dat de familie
geen doorsnee familie is. De bakermat
is Scheveningen, maar al in de tweede
helft van de 18e eeuw vestigde een
familielid zich in Zeeland. Hij begon
daar als viskoper, werd al snel visgrossier en had even later een viswinkel in
Middelburg en Veere. De Zeeuwse tak
is aanzienlijk en werd op een gegeven
moment gerekend tot de notabelen,
een familie van aanzien.
De familie vestigde zich ook al heel
snel vanuit Scheveningen in Den
Haag, de stad was van oudsher een
afzetgebied voor de vis en het is dan
ook logisch dat er goede contacten
waren. Op de Grote Markt treffen
we een meesterbakker Van der Harst
aan. Alhoewel er op Scheveningen
nog steeds een grote familie Van
der Harst woont, zijn er buiten het
dorp evenveel te vinden. Het is een
ondernemende familie. Heel wat leden
hebben hun geluk gezocht in de Oost
(Nederlands Indië). Men bekleedde
daar verschillende functies, van arts
tot suikerbaron en een resident. Enkele
Van der Harsten hebben gediend onder
Napoleon en ook de VOC was geen
onbekende werkgever. Leden van de
Zeeuwse tak zijn weer terechtgekomen in Rotterdam en omgeving, maar

ook in andere plaatsen in Nederland,
bijvoorbeeld Utrecht. Ook de Scheveningse tak blijkt niet al te honkvast en
heeft zijn geluk elders beproefd. Het
werken aan een (genealogisch) boek
over de familie is daardoor geen straf.
Veel gegevens zijn terug te vinden in
de archieven, maar voor het in kaart
brengen van de huidige generaties is
uw hulp en toestemming nodig. Om
het geen boek te maken met alleen
maar gegevens hoop ik dat u mij wilt/
kunt helpen met foto’s uit de familie.
Zo krijgt de familie een gezicht. Al
de gegevens en foto’s zullen worden
gebundeld tot een volwaardig boek
“Van der Harst”. Helpt u mee? Ik kijk
uit naar uw bericht.
Frans van Min
boekvanderharst@ziggo.nl
06-52111391
Lied over oorlog
Mijn opa (Pieter Albronda) schreef
een lied over de oorlog. Tijdens
feestjes bij mijn oma aan de 1e

Schansstraat werd dit lied gezongen.
Mij is een helaas slechts een gedeelte
bijgebleven. Ik heb al diverse ooms
en tantes gevraagd hoe het lied toch
verder ging, maar helaas. Misschien
zijn er ouderen die dit lied ooit hebben
gehoord en de rest van de tekst weten?
Het ging zo:
Wij hadden het zwaar te kampen, in
ons dierbaar Vaderland.
Verschrikkelijke rampen, veel werd er
verwoest, verbrand.
Wij vochten er voor ons leven, we
vochten immers voor ons recht..........
Dit is het eerste couplet, maar volgens
mij zijn het er drie.
Nu met de herdenkingen komt dit lied
telkens weer in mij op. Ik zing het
soms nog, omdat ik hoop dat de volledige tekst weer boven komt.
Joke Albronda
06-49642866
mahal@hetnet.nl

Wie staan er op deze foto?
Ik vond deze foto van de Christelijke Meisjes Vereniging Hillegersberg in
de spullen van mijn tante. Ik herken een aantal gezichten, maar ben ook
benieuwd wanneer deze foto gemaakt is. Ik kan wel zien dat deze foto in de
Bergkapel aan de Oude Raadhuislaan is gemaakt. Ik ben benieuwd of lezers
andere mensen of zichzelf herkennen.
Kees Corbet
kcorbet@planet.nl

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

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

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

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

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

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

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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TANTE POST
C10 en Feyenoord
Ik las met veel interesse het artikel
van Harry Pruijsten in uw krant van
30 april 2019. De foto van de versierde C10 is gemaakt toen Feyenoord
in 1970 de Europacup won. Ploeg A
van de Geüniformeerde dienst aan het
Hoofdbureau (afdeling1-Haagseveer)
had avonddienst. Onder leiding
van toenmalig hoofdinspecteur Jan
Blaauw was besloten er voor de politie
ook een feestelijke dag van te maken.
Slechts achttien dienders hadden die
avond dienst. Er was geen Mobiele
Eenheid. Er werden geen wapens
gedragen, een ieder had een rozet
op zijn pet en de dienstauto’s waren
versierd met oude voetbalschoenen,
tulpen op het dak en een Feyenoordvlag op de motorkap. Op de foto is te
zien, dat de auto vanaf het Doelwater
de Coolsingel wilde oprijden. Slecht
te zien dat de waarnemer hoofdagent
Gerard Kampijon was, een stoere
dikke vijftiger, mijn mentor, afkomstig
uit Groningen. Ik was de chauffeur.
Van Gerard heb ik veel geleerd.
Toen Feyenoord ‘s middags van het
balkon van het stadhuis was verdwenen, bleef de politie over en het leek
wel of wij Europees kampioen waren
geworden. We werden toegejuicht,
overal waar we kwamen konden we
meedrinken en -eten. Het publiek was
op onze1 hand, er viel
geen
onvertogen
2
3
4
woord en er waren geen vechtpartijen.
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Het was feest. Helaas was dat de laatste keer; onregelmatigheden zijn nu
bij voetbalwedstrijden aan de orde van
de dag. Dat geweldsmiddelen ook een
andere functie kunnen hebben, blijkt
uit de waterwerper die die dag op de
Coolsingel was. Niet om te spuiten,
maar om te nevelen. Het was warm en
enige verkoeling was welkom.
De C 10 was een voertuig met automatische versnelling en zitbanken in
de lengterichting van de auto. Voor
eventuele passagiers (arrestanten) was
dat vaak geen pretje, de banken waren
van hout en glad! Bij plotseling remmen lagen de inzittenden vaak voor
in de C10. Voor lastige en agressieve
arrestanten was dat soms een oplossing... Bij gezamenlijk optreden, (twee
auto’s of meer) leverde dat vaak een
machtig schouwspel op, immers die
auto’s hadden een geweldige uitstraling. Het rijden met deze vervoermiddelen was geen sinecure. Ze waren
breed en rijden in de nauwe straatjes
tussen de Nieuwe Binnenweg en West
Kruiskade was soms lastig. Maar oefening baart kunst.
Peter van Aken
peter_van_aken@hotmail.com
Fouten in voorpagina-artikel

april is de fantasie van de schrijver
(bewerkt door Rein Wolters) van het
hoofdartikel: ‘Dwangarbeiders na 2
jaar Duitsland terug’ toch enigszins op
hol geslagen. Óf de oorspronkelijke
schrijver is volledig onbekend met
de echte Rotterdamse geschiedenis
tijdens de oorlog óf hij fantaseert er
lustig op los. Hij schrijft namelijk
dat ene ‘Jan Remark na de beruchte
november-razzia in 1943 (..) op
het perron van station Schiedam/
Rotterdam-West met een koffertje op
het perron stond’. Deze Jan Remark
zal daar dan wel moederziel alleen
hebben gestaan, want de beruchte
novemberrazzia vond plaats op 10 en
11 november 1944, een jaar later dus.
Ook in Schiedam. Dwangarbeiders
konden dus nooit na twee jaar terug
uit Duitsland komen, zoals de kop
suggereert. Alleen mannen die eerder
(vrijwillig) in dienst waren getreden
als arbeider om in Duitsland te gaan
werken, hebben wel twee jaar in
Duitsland kunnen verblijven. Ook
mijn vader was slachtoffer van bovengenoemde razzia, maar kwam in juni
1945, een maand na de bevrijding,
terug bij zijn gezin. Acht maanden
na de razzia, dus geen twee jaar! In
het artikel staat ook dat Amerikaanse
soldaten van kapitein De Vries (?) in
kamp Amersfoort Camel sigaretten
uitdeelden
aan ‘nieuwkomers’. De
11
NSB’ers kregen een mep voor hun

Pijnlijke vergissingen
Diverse lezers wezen ons er terecht op dat in het voorpagina-artikel van De
Oud-Rotterdammer van 30 april enkele pijnlijke vergissingen van de schrijver/verteller stonden. Het artikel over dwangarbeiders in Duitsland legde
onder andere een link met de novemberrazzia van 1944, waarbij het jaartal
ten onrechte als 1943 werd aangeduid. Daardoor klopte ook de conclusie
niet dat Jan Remark na twee jaar terugkeerde in Rotterdam. Excuses aan alle
lezers die zich aan deze pijnlijke vergissingen hebben gestoord. De kern van
het verhaal, namelijk het leed dat Jan Remark onderging, blijft natuurlijk wel
overeind. Leest u overigens ook onderstaande reactie even.
Redactie De Oud-Rotterdammer
Ontroering
Met ontroering heb ik het verhaal van de dwangarbeiders gelezen. Het gaat
om mijn vader. Vorig jaar heb ik het verhaal aan Rein Wolters gegeven. Daar
mijn vader zijn verhaal met Remark ondertekende, kon Rein zijn echte naam
niet weten. Toch wil ik graag zijn naam vermelden. Hij heette Piet Kramer
Freher. Kramer draaide hij om, vandaar Remark. Hij schreef het in 1992, een
jaar voordat hij overleed.
Gerda Lans-Kramer Freher

kop. In Kamp Amersfoort zijn nooit
Amerikaanse militairen geweest,
uitsluitend Canadese en Engelse
bevrijders. Ook zaten er geen nieuwkomers tijdens deze bevrijdingsactie,
doch enkel (voormalige) gevangenen.
Kapitein De Vries en ‘zijn Amerikaanse soldaten’ worden nergens in de
historie van de bevrijding van Kamp
Amersfoort genoemd. Dit artikel be-

KRUISWOORDPUZZEL
Als Rotterdammer lees ik uw krant
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Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs in
petto. Ditmaal geven we vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam
Blijdorp Bergpolder, Provenierswijk, Agniesebuurt in de 20e
eeuw’ weg, geschreven door Tinus en Bep de Does.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan
voor DONDERDAG 23 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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Veel inzenders hadden dat goed. En uit al die inzendingen hebben wij vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toe54
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gangskaarten krijgen toegezonden voor het Zandsculpturenfestival op de Veluwe in Garderen. Dat heeft dit jaar het
61
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64
thema ‘Reis om
de wereld’ en is geopend
tot en met 2 november
dit jaar.
De prijswinnaars zijn: André Miltenburg,
66
68 Wit en Hans
69
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71
G.P.65Schoofs,
Ferdinand Peter 67
van Vegchelen, M.A. de
Verkijk.
72
Horizontaal

Paul van Wijk
paul@paul-yvonne.nl
06-10860087
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73

74

75

KRUISWOORDPUZZEL

76

1. ambt7. varken om mee te fokken; 12. zacht metaal;7913. stad in Zwitserland;
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eiland in Indonesië; 48. deel van een ei; 49. bedrijf dat sloten produceert; 50. elektronisch post; 52. taaie grondsoort; 54. horecaberoep; 56. explosieve stof (afk.); 58. bewerking van huiden; 61. eikenschors; 62. blaasinstrument; 64. scheepsvloer; 65. schor; 67.
Horizontaal 1. ambt- en vakgenoot; 7. varken om mee te fokken; 12. zacht metaal; 13. stad in Zwitserland;
eigentijds
(trendy); 68. bitter lichaamsvocht; 70. scheepsstuur; 72. afzonderlijke berg uit de Alpen; 73. bezit van een boer; 76. naar
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de grond levend zoogdier; 42. zeegewas; 44. weerkundig verschijnsel; 46. horecabedrijf; 47. eiland in Indonesië; 48. deel van een ei; 49. bedrijf dat sloten produceert; 50. elektronisch post; 52. taaie grondsoort; 54. horeen filosoof.
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Verticaal

taal; 7. lichte wollen stof (molton); 8. onbewoonbare woning; 9. oceaan; 10. rivier in Friesland; 11. ondiepe uitgraving; 16. zuinige
Verticaal 1. podium voor een modeshow; 2. militaire rang (afk.); 3. streling met de tong; 4. bijzonder schattig
verlichting;
godin van de
20. Europeaan;
marmelade;
23. strook grond
langs9.een
weg; 10.
25. rivier
inwendig orgaan; 26.
en leuk; 18.
5. eensklaps;
6. dagenraad;
metaal; 7. lichte
wollen stof 21.
(molton);
8. onbewoonbare
woning;
oceaan;
in Friesland; 11. ondiepe uitgraving; 16. zuinige verlichting; 18. godin van de dagenraad; 20. Europeaan; 21.
lastdier;
27.
frisdrank;
29.
iemand
die
niets
uitvoert;
32.
binnenste
laag
van
schelpdieren;
34.
jongensnaam;
36.
oorversiering; 37.
marmelade; 23. strook grond langs een weg; 25. inwendig orgaan; 26. lastdier; 27. frisdrank; 29. iemand die
niets uitvoert;
32. binnenste
laag
schelpdieren;
34.van
jongensnaam;
36. oorversiering;
37. rechtbank;45.
39.vochtig koud; 46.
rechtbank;
39. voormalig
president
vanvan
Amerika;
40. gering
lengte; 42. bedehuis;
43. computerproducent;
voormalig president van Amerika; 40. gering van lengte; 42. bedehuis; 43. computerproducent; 45. vochtig
halskraag;
51. binnenvaartuig; 53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. met haar begroeid; 55. strook; 56. spits toelopend; 57.
koud; 46. halskraag; 51. binnenvaartuig; 53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. met haar begroeid; 55.
strook; 56. spits
toelopend; 57.
ambtsgewaad;
interkerkelijke
omroep62.
Nederland
(afk.); 60.
ambtsgewaad;
59. interkerkelijke
omroep
Nederland59.(afk.);
60. zenuwachtig;
feest (Spaans);
63.zenuwachtig;
militaire parade met muziek;
62. feest (Spaans); 63. militaire parade met muziek; 66. priem; 67. tuinafscheiding; 69. soort dakbedekking;
66.71.
priem;
67.
tuinafscheiding;
69.
soort
dakbedekking;
71.
European
Article
Numbering
(afk.);
73.
fiets 78.
(zuid-Ned.);
74. militair
European Article Numbering (afk.); 73. fiets (zuid-Ned.); 74. militair voertuig; 75. rivier in Rusland;
dierenverblijf;
80. verbindingsstuk
(naad); 82. per
(afk.); 85.(naad);
lengtemaat
(afk.).
voertuig;
75. rivier
in Rusland; 78. dierenverblijf;
80.persoon
verbindingsstuk
82. per
persoon (afk.); 85. lengtemaat (afk.).
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71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. ambt- en vakgenoot; 7. varken om mee te fokken; 12. zacht metaal; 13. stad in Zwitserland;
14. klein soort hert; 15. buisverlichting; 17. nauwe opening; 19. soort agave; 21. persoonlijk voornaamwoord;
22. spinrag; 24. appelsoort; 27. ruiterpet; 28. stand der edelen; 30. plaats in de Ardennen; 31. schaakterm; 32.
zuig- of perswerktuig; 33. pulverig; 35. liefkozingswoord voor meisje; 37. vestibule; 38. grappenmaker; 41. in
de grond levend zoogdier; 42. zeegewas; 44. weerkundig verschijnsel; 46. horecabedrijf; 47. eiland in Indonesië; 48. deel van een ei; 49. bedrijf dat sloten produceert; 50. elektronisch post; 52. taaie grondsoort; 54. horecaberoep; 56. explosieve stof (afk.); 58. bewerking van huiden; 61. eikenschors; 62. blaasinstrument; 64.
scheepsvloer; 65. schor; 67. eigentijds (trendy); 68. bitter lichaamsvocht; 70. scheepsstuur; 72. afzonderlijke
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HOE HOOG is uw

CHOLESTER LGEHALTE?
NORMA AL
OG

L A AG

HO

“Goede
vraag...”

“Geen
idee...”

Wist u dat bijna 25% van de Nederlanders in de leeftijd van 30 tot en
met 70 jaar een te hoog cholesterolgehalte heeft en daar in het
dagelijks leven niet zo veel van merkt. Het komt vaak pas aan het
licht bij een routinecontrole of als het al te laat is en dan zit
de schrik er goed in. De oorzaken van een te hoog
cholesterol zijn onder andere het eten van te veel
verzadigd vet en overgewicht. Een gezonde
levensstijl in combinatie met de juiste
voedingssuppletie op basis van Rode Gist
Rijst & Policosanol kan dit voorkomen.
WAT IS CHOLESTEROL?
Cholesterol is een geelkleurige
vetachtige stof die door de lever
wordt gemaakt en door het
lichaam zelf wordt opgenomen
uit voedsel. Cholesterol is
onontbeerlijk voor het menselijk
lichaam omdat het een belangrijke rol speelt bij de opbouw
van de celwanden en de productie van bepaalde hormonen en
galzuren. Cholesterol wordt in
het bloed getransporteerd
en gebonden aan verschillende
eiwitten, de zogenaamde
lipoproteïnen. De twee belangrijkste lipoproteïnen zijn het
lage-dichtsheidslipoproteïne
(LDL) en het hoge-dichtsheidslipoproteïne (HDL).

omdat het blijft kleven in de vaatwanden van de slagaders en een
vernauwing of zelfs een dichtslibbing tot gevolg kan hebben.
WAT IS RODE GIST RIJST?
Rode Gist Rijst is rijst dat gecultiveerd is met gist. Door de
gekookte of gestoomde witte
rijst korrels 4-6 dagen te laten
fermenteren met de Monascus
purpureus gist ontstaan roodgekleurde rijstkorrels. Rode Gist
Rijst is van nature rijk aan Monacoline K . De uit Rode Gist Rijst
gewonnen Monacoline K is bij
een dagelijkse inname van 10 mg
goed voor de cholesterolspiegel.

intolerant zijn voor statines of
liever voor een natuurlijk alternatief kiezen. Door het gebruik van
Arkosterol® kan binnen 12 weken
een gemiddelde verlaging van
maar liefst 22%* worden bereikt.
NATUURLIJKE SUPPLETIE
Arkosterol® is een vrij verkrijgbaar zelfzorg product op
natuurlijke basis dat ontwikkeld is

volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Arkosterol®
bevat de bestanddelen Policosanol en het uit Rode Gist Rijst
gewonnen Monacoline K. Slechts
twee capsules per dag leveren de
effectieve dagdosis van 10 mg
Monacoline K die nodig is voor
de instandhouding van normale
cholesterolgehalten in het bloed.

60 capsules

€ 16,75
GEMETEN RESULTATEN
Uit talloze klinische studies en
een recente publicatie in het
Pharmaceutisch Weekblad is
gebleken dat Rode Gist Rijst
(het hoofdbestanddeel van
Arkosterol®) een goed natuurlijk
alternatief is voor personen die

Goede en slechte cholesterol
Het HDL noemen we “goede
cholesterol” omdat het ervoor zorgt dat het te veel aan
cholesterol uit het bloed wordt
afgevoerd naar de lever. Het LDL
noemen we “slechte cholesterol”
*Verhoeven V, Lopes-Hartmann M, Remmen R et al. Red yeast lowers cholesterol in physicians:
a double blind placebo controlled randomized trial. BMC Compl Altern Med 2013;13:178-85.

OOK PROBEREN?
Als lezer van De Oud Rotterdammer
kunt u Arkosterol®
EXTRA VOORDELIG proberen.
Bij aankoop van een 3 maanden verpakking
van 180 capsules krijgt u

€ 5,00

WAT IS POLICOSANOL?
Policosanol is een zuiver natuurproduct dat gewonnen wordt
uit suikerriet. Ondanks het feit
dat policosanol uit suikerriet
wordt gewonnen bevat het geen
suikers meer en kan het ook
door diabetici worden gebruikt.
Policosanol is in combinatie met
Rode Gist Rijst een veelbelovend
alternatief.

+ portokosten

teruggestort op uw bank- of girorekening
door de kassabon en de barcode
op te sturen naar:

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

Nu ook in VOORDEELVERPAKKING 180 capsules € 44,50
Arkosterol® is in het verspreidingsgebied van deze krant verkrijgbaar bij:
Apotheek Schollevaar
Zadkinerade 121
Capelle aan den IJssel

Apotheek De Beijerse Hof
Beijerse Hof 21
Oud-Beijerland

Service Apotheek Dorpsweg
Dorpsweg 160 c
Rotterdam

Apotheek Fascinatio
Fascinatio Boulevard 1124
Capelle aan den IJssel

Apotheek Pernis
Burg. Van Esstraat 25
Pernis

Apotheek C.I. Jansen
Van Swindensingel 42
Schiedam

Apotheek Den Bonsen Hoek
Jachthoorn 1-2
Hellevoetsluis

Apotheek Jan Luyken
Jan Luykenstraat 8a
Ridderkerk

Apotheek Westerkade
Westerkade 24 a
Schiedam

Apotheek Klaaswaal
Kerkstraat 28
Klaaswaal

Apotheek Beukelsdijk
Beukelsdijk 134-138
Rotterdam

Apotheek Woudhoek
Scheepvaartweg 65
Schiedam

Apotheek Rijnmond
Schubertlaan 1
Maassluis

Apotheek Beukelsdijk
Schimmelpennickstraat 31
Rotterdam

Boots apotheek Maaswijk
Hadewychplaats 3
Spijkernisse

Service punt Westeinde
Westeinde 8
Maassluis

Medsen Apotheek Westblaak
Westblaak 34
Rotterdam

Service Apotheek Zevenhuizen
Dorpstraat 110
Zevenhuizen

Service punt Mesdaglaan
Mesdaglaan 245
Maassluis

Medsen Apotheek Dante
Dantestraat 456
Rotterdam

Veer Apotheek
Biesbos 3
Zwijndrecht

Apotheek Numansdorp
Burg. De Zeeuwstraat 22a
Numansdorp

Medsen Apotheek Prinsenland
Marie van Eijsden - Vinkstraat 474
Rotterdam

Apotheek Apollo
West - Voorstraat 20
Oud-Beijerland

Service Apotheek Pendrecht
Vlissingenplein 2
Rotterdam

