De Oud

Oplage: 122.000 ex.

Dinsdag 9 juli 2019 . Jaargang 15, nr. 14

Er werd ‘n vent van je gemaakt, zeiden ze
Als jonge knul van 18 jaar
werd ik in de loop van 1952
opgeroepen voor de militaire
keuring, die plaatsvond in het
voormalig gemeentehuis van
Hillegersberg aan de Straatweg, om na te gaan of ik in
staat zou zijn tezijnertijd Hare
Majesteits wapenrok te gaan
dragen. Een hele eer weliswaar, maar voor mij hoefde
die eer niet zo nodig.
Je was mooi de klos; minimaal achttien maanden dienstplicht tegen een
schamele vergoeding van Fl. 1,- per
dag. En dan een soldaat met een rok,
hoe bestaat zoiets. Dat komt toch
alleen bij de Schotten voor. Enﬁn, een
vrije dag van de zaak zat er in ieder
geval in. Op dus naar de keuring. Met
de tram (lijn 14) werd ik netjes bij
het keuringsbureau afgeleverd en trof
daar nog veel meer jongelui aan die
voor hetzelfde doel kwamen: opgeleid
worden tot kanonnenvlees. Het feest
begon direct goed. Een forse sergeant
commandeerde ons - ik herinner
nog zijn bijna vierkante hoofd - naar
de verschillende artsen, alwaar we
beklopt, bevoeld en bemeten werden.
Dat ging zo de hele dag door. Tussen
de middag een gratis broodmaaltijd.
Een voorproefje van de kuch die we
later in de werkelijke dienst te eten
zouden gaan krijgen. Leuke bijkomstigheid was dat het raadhuis destijds
nog dienst deed als trouwlocatie. Staan
we daar in onze schamele onderbroek
op de gang te wachten op de volgende
keuringssessie, komt net aan de andere
kant van de grote hal een trouwlustig paartje aangelopen, de hele stoet
keurig gekleed, de bruid natuurlijk in
smetteloos wit, richting trouwzaal.
Geen gezicht voor beide partijen. Zo’n
gebeurtenis vergeet je nooit.
Aan het einde van de dag vroeg een
ofﬁcier naar je opleiding en hobby’s
en bij welk onderdeel je zou willen
dienen. Ik had van dat laatste geen
ﬂauw benul, maar wist van een neef
die bij de verbindingsdienst terecht
was gekomen en daar sappige verhalen over kon vertellen, dat die dienst
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De dienstplicht hoefde voor Kees van der Sijs niet zo nodig

niet het slechtste onderdeel was.
Verbindingsdienst dus graag, kapitein.
Het werd allemaal netjes opgenomen
in een psychologisch rapport dat de
hele diensttijd met je meeging, maar
dat jezelf nooit mocht inzien. Met lijn
14 weer naar huis en afwachten maar.
Na een paar weken het bericht: goedgekeurd voor alle diensten. Ik had niet
anders verwacht. U krijgt tezijnertijd
een oproep.
Afgeknepen
Een jaar later lag die oproep inderdaad
op de mat. Op 6 augustus 1953 dient
u zich te melden bij de legerplaats
Nunspeet. Een vrijvervoer was bijgevoegd. De eerste reisgelegenheid nà
09.00 uur van het Maasstation. Dat
station was in mei 1940 voor een deel
gebombardeerd, maar nog in functie
als kopstation voor de treinen naar het
noorden en oosten van het land. Het
oude station D.P. (Delftse Poort en
ook deels gebombardeerd) bediende
de rest van het land.
De legerplaats lag midden in de bossen, helemaal buiten Nunspeet-zelf,
grotendeels laagbouw en met veel

paviljoens en een bioscoopzaal waar
driftig gebruik van werd gemaakt. Het
leek wel een vakantiekolonie, ware
het niet dat we twee maanden lang
afgeknepen werden en de eerste drie
weken niet met verlof mochten. Twee
maanden lang rekruten waarvan het
beroepskader probeerde echte soldaten
te maken. Om 22.00 uur onder de
wol, ‘s morgens waanzinnig vroeg om
05.15 uur reveille en om 07.00 uur
appèl, waarna afmars naar de hei voor
allerhande oefeningen met of zonder
geweer, schuttersputjes graven, in tirailleurslinie voorwaarts gaan, dekken,
kruipend en half opstaand in looppas
weer voorwaarts een denkbeeldige
vijand tegemoet. Natuurlijk kregen
we ook theorieles uit het beroemde
Handboek Soldaat dat iedereen bij het
uitreiken van de uitrusting kreeg. Konden we in de leszaal even een tukkie
doen. Er werd anders wel een vent van
je gemaakt, maar dat hadden we in de
burgermaatschappij ook wel geworden, was onze éénparige mening.
Na die eerste twee maanden mochten
we drie dagen met verlof, maar eerst
de obligate groepsfoto met het be-

roepskader van de compagnie erbij en
natuurlijk de bekende ouderdag. Mijn
ouders kwamen graag naar de legerplaats om te zien of er nog iets van me
terecht was gekomen in die weken.
Teveel geknokt
Met die verbindingsdienst werd het
niets. Overtollig daar en overplaatsing
naar het wapen van de infanterie, het
Johan Willem Frisoregiment, Via de
Elias Beekmankazerne in Ede en de
Ernst Casimirkazerne te Roermond
voor de vervolgopleiding van weer
twee maanden, belandde ik tenslotte
in november 1953 helemaal in Zuidlaren in de Adolf van Nassaukazerne om
daar tenslotte als schrijver op bureau
te belanden. Een heerlijk baantje, ‘s
morgens tweemaal naar de kantine
voor kofﬁe met gevulde koek en ‘s
middags dito met thee. Wat wil een
oprechte soldaat nog meer. Maar waar
in hemelsnaam ligt Zuidlaren, ergens
in the middle of nowhere tussen Assen
en Groningen zag ik op de landkaart.
Vanaf Rotterdam deed je er met de
trein bijna een dag over. Wel een
beroemde jaarlijkse paardenmarkt in

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

De meest persoonlijke
manier van gedenken

www.andersgedenkmonumenten.nl

Kees van der Sijs
(voormalig dpl sld.I, (legernr.:
340709338)
sijs@planet.nl

GRATIS TAXATIE

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

Specialist in grafmonumenten
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

oktober, maar die was voor ons taboe,
aangezien in voorgaande jaren de
soldaten teveel geknokt hadden met de
boeren en buitenlui uit de streek en de
bataljonscommandant gemeend had
ons daarom in de kazerne te houden,
ter voorkoming van nieuwe knokpartijen die zeker het gevolg zouden zijn
geweest onder forse innames van bier
en jenever. Achteraf gezien een wijs
besluit van de overste, maar destijds
voor ons minder acceptabel.
Die Adolf van Nassaukazerne waar
ik veertien maanden doorgebracht
heb, is al lang verdwenen. Alleen
het poortgebouw staat er nog en is
omgeturnd tot allerlei bureaus van
verschillende instellingen. Onlangs
ben ik er met mijn dochter nog eens
gaan kijken en dat viel wat tegen. De
herinneringen van toen lijken mooier
dan de werkelijkheid van nu. Ook het
PMT - Protestants Militair Tehuis - is
veranderd in een eetcafé.

010 418 23 33 | www.hess.nl

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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010 413 25 82

www.venrooytandtechniek.nl

24 uur per dag bereikbaar.

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

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.

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

Wij zijn er om u te helpen

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

4-wiel scootmobiel
Mercurius

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

Michel Aalberts
Logistiek Planner

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

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

www.uzk.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw
stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels
aan het juiste adres.

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.

Stoffeerwerk U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair,
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
zitcomfort.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder.
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Militaire diensttijd in Suriname
Mijn diensttijd (lichting 60-1) begon in Ossendrecht. Twee maanden opleiding in het militaire jargon
en daarna kreeg je te horen waar je verder opgeleid werd. Nieuw Guinea had ik aangevraagd of
Suriname. Het werd tot mijn genoegen Suriname; mijn broer was daar tien jaar eerder ook als militair geweest. Hij kwam getrouwd terug en ging bij ons inwonen tezamen met een zusje van mijn
schoonzus, die ook meekwam(!).
De opleiding tot infanterist trok een
zware wissel op mijn lichamelijk
stelsel, maar ik hield vol; 25 procent
van de kandidaten viel af, waarvan
er één was die tijdens een mars van
40 kilometer een veldfles naar het
hoofd van de luitenant gooide, omdat
hij niet mocht drinken. Training voor
Suriname zeiden ze...
Zware tijd
Helemaal geschikt bevonden ging ons
peloton in september 1960 aan boord

van ms De Willemstad voor een reis
van achttien dagen via Southampton,
Madeira, Barbados en Trinidad naar
Paramaribo. Na aankomst en acclimatisering in het Prins Bernhard Kampement (thans: Memre Boekoe Kazerne)
in Paramaribo werden we voor een
jungle-opleiding gedetacheerd in
kampement Zanderij bij het gelijknamige vliegveld. Een hectische en
zware periode van drie maanden brak
aan. Leren overleven in de jungle;
paden hakken; kampement opzetten;

Je diensttijd vervullen in het tropische Suriname: één groot avontuur

marsen door de savanne; dagen op de
schietbaan en maar oefenen...
Als besluit van die opleiding kreeg
ieder peloton de opdracht een vooraf
geplande patrouille te lopen van
circa een week. Eten mee, evenals
geweer en hangmat. Wij kregen de
taak een patrouille te maken door het
Brokopondo-gebied, dat later onder
water werd gezet en nu het Brokopondomeer heet.
Vermist
Na deze opleiding ging je vervolgens
naar Paramaribo, Nickerie en Albina
om daar verder te modderen in de hete
jungle. Voor mij hadden ze iets anders:
ik had ooit opgegeven dat ik kon typen
en zo werd ik van verdere infanteriediensten vrijgesteld en kwam terecht
op de Sectie 3 met als hoofd majoor
S.A. Lapré, ridder MWO 4e klasse.
Een geweldig mens/militair. Tezamen
met zijn adjudant Montpellier en kapitein Van den Bosch werden patrouilles
en acties gepland om het leven van de
infanterist zwaar te houden. Eenmaal
werd een peloton in de jungle vermist
en werd de woudloper (een Surinaam-

Op weg naar een feestje in de buurt van Zanderij (Pieter Lamperts tweede van links)

se sergeant-majoor) er op uitgestuurd
ze weer op te sporen. Van helikopters
was nog geen sprake.
Eéns per maand typte ik een geheim
rapport voor de Minister van Defensie
en de Opperbevelhebber in Nederland
wat er in Suriname en met name de

militaire kant aan de hand was. Op
luchtpostpapier, in vijfvoud en zonder
fouten vooral! De vermissing van een
peloton leidde er ook toe dat ik een
kaartenkamer mocht inrichten; zelfs
bevelhebber kolonel Beets kwam even
kijken en een complimentje geven. Na
ruim een jaar gingen we in november
1961 scheep op de Oranjestad en
kwamen na achttien dagen weer in
Amsterdam aan. Op verzoek van mijn
moeder zonder echtgenote....
Pieter A. Lampers
dpl sld 41.02.08.228
Krimpen aan den IJssel
pa.lampers@kpnplanet.nl

Op patrouille in het Brokopondogebied

o Martine, hoe kan ik
CCtje Oje Martine,
hart verdienen… ( Louis Neefs)

c foto burosolo.nl

Martine Bijl heb ik redelijk goed gekend. Zoals je een goede kennis kent. Zij kwam natuurlijk heel
jong in het vak, de dochter van een dokter, dat werd er altijd bij gezegd, (was dat met Sjoukje Dijkstra ook niet het geval?) en zong liedjes met een alleraardigste meisjesstem, ik weet niet hoe ik het
anders moet benoemen, en die stem heeft ze haar hele leven gehouden.

Cox Column

De pulppers was toen nog niet zo groot,
in deze dagen zou het heel wat stof op
doen waaien als er, wat er met haar
gebeurde, een verhouding opbloeide
met een vele jaren oudere muzikant, de
gitarist Henk van der Molen, die een
paar briljante liedjes voor haar schreef,
denk aan “De makelaar uit Schagen”.
Die van der Molen was trouwens een
uiterst begaafd iemand en een goeie
muzikant, die speelde in het orkestje
dat ons begeleidde bij het radioprogramma “Cursief”, dat wij beginjaren
zeventig met veel succes maakten voor
de KRO. Misschien weet u het nog, er
zijn verschillende LP’s van verschenen
gedurende die jaren. Uitvoerenden
waren onder meer Luc Lutz en Simone
Rooskens, Netty Rosenfeld ( ik hoop
dat ik het goed schrijf) en Herman van
Run, en er werd voor geschreven door
onder andere Godfried Bomans en
Michel van der Plas. Misschien moet
ik er nog even bij vertellen dat wij dat

programma jarenlang opnamen in het
Hulskampgebouw op het Noordereiland met als gastheer de toenmalige
directeur van die jeneverstokerij, de onvolprezen Bernie Hoogewegen. Frans
Halsema en ik hebben nog jarenlang
plezier gehad van succesnummers uit
“Cursief”, zoals “Geen ja en geen nee”.
Maar goed, we hadden het over
Martine.
Verderop in haar carrière maakte zij
een aantal verrekt goeie One Womanshows. Toen ging in die stem doorklinken dat zoet vileine laconieke timbre,
waarmee ze ook op onnavolgbare wijze
“Heel Holland bakt” presenteerde.
Ook maakte zij jarenlang in het toen
beroemde TV-programma “Wie van de
drie” deel uit van het panel, u weet nog
wel, met Albert Mol en Kees Brusse.
Mogen zij allen rusten in vrede.

Tijdens die One Womanshows werd
zij verliefd op de regisseur Berend
Boudewijn, en hij op haar, en ook dat
was weer een zeer interessant koppel.
Ik ontmoette hen natuurlijk wel eens
bij de televisie of op een gala. Een
keer, herinner ik mij met veel genoegen, hadden we een lange lunch die
Annemarie Oster bij haar thuis op de
gracht had georganiseerd, daar was ook
Willem Nijholt bij. Veel gediscussieerd
en veel gelachen.
Toen trof haar enige jaren geleden
dat krankzinnige ongeluk. Zij heeft er
een boekje over geschreven, want zij
kon schrijven als de beste, en dat heet
‘Rinkeldekink’.
Het is een huiveringwekkend verhaal
over zichzelf, een begaafde topvrouw
die niet meer in staat is te functioneren zoals zij wil en gekund heeft. Ze
schrijft over een duivel in haar hoofd
die haar leven heeft overgenomen en

Martine Bijl (foto: Anefo/Nationaal Archief)

die haar belet te doen waar ze zo goed
in geweest was. En hoe verschrikkelijk
de depressies zijn waar ze in zinkt. Het
gaat je door merg en been. Met toch
nog hier en daar grimmige humor;
wanneer ze na haar beroerte door de
ambulance op de brancard uit het dakraam wordt getakeld denkt ze: “Heel
Holland zakt”.
U moet dat boek beslist lezen, koop het
maar bij Snoek op de Meent. Zeg maar
dat ik u gestuurd heb.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

All Inclusive Hotels Autovakanties

Deze prachtige vrijstaande villa is echt waar je
de rest van je leven kan en wil blijven wonen!

Vele gastvrije familiehotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland

Nieuw
ting

r
65 + Ko
All Inclusive Landhotel Eifelblick ***

All Inclusive Wunderland Kalkar ***

All Inclusive Hotel Maasduinen ***

All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***

All Inclusive Hotel Gaasterland ***

All Inclusive De Bonte Wever ****

Bus excursievakanties

Stadtkyll / Vulkaaneifel / Duitsland
259- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 259Velden / Limburg
5 dg. All Inclusive va. € 269,269,- p.p.

Diepenheim / Twente
5 dg. All Inclusive va. € 259,259,- p.p.
Assen / Drenthe
4 dg. All Inclusive va. € 229,229,- p.p.

Willemijn Posthumusstraat 9 te Spijkenisse
€ 599.000,= kk
Nieuwsgierig geworden?
Bel nu voor een bezichtiging!

Riviercruises

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

Willebadessen / Teutoburgerwald
5 dg. All Inclsuive va. € 272,272,- p.p.
Rijs / Friesland
5 dg. All Inclusive va. € 269,269,- p.p.

Nieuw

Nieuw
Korting
€ 100,-

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

7 dg. Rijn–
Rijn– en Moezelcruise

met luxe cruiseschip Dutch Melody ****
van 9 t/m 15 okt. 2019
Profiteer van € 100,100,- p.p. Korting
798,- p.p.
van € 898,898,- nu al vanaf € 798,Deze luxe cruise is o.a. inclusief:
 Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v.
 Mooie vaarprogramma
 Volpension met veel extra’s

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

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

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
LAMINAAT

Poké-Bowl

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

Heerlijk gevuld met zalm of
tonijn

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

p/st 5,95

2 voor

€

10,00
Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

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

Tel.: 010-4194010

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

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

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur - E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl
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Nr. 192

De komst van het Kleinpolderplein
Verrassend veel lezers reageerden op de Ken je dit Nog nr. 192 over de aanleg
van het Kleinpolderplein dat in 1972 werd voltooid. Op deze pagina een bloemlezing uit die reacties, zowel van mensen die er direct bij betrokken waren als die
er omheen woonden. Leuk om te lezen, zeker voor wie nog regelmatig over dit
verkeersplein rijdt.
Arie Koornwinder: “Onmiskenbaar laat foto
192 de aanleg zien van het verkeersknooppunt
Kleinpolderplein. In 1962 trad ik als jong brandweerofﬁcier in dienst bij de ROTEB (stond toen
voor Reiniging-Ontsmetting-Transport en Brandweerdienst) en kreeg mijn plekje op de bovenste
verdieping van het ROTEB-gebouw aan het
Kleinpolderplein, waar het hoofdbureau van de
brandweer was gevestigd. Je kunt je geen mooier
observatiepunt voorstellen om de ontwikkelingen
van de aanleg te kunnen volgen. Duidelijk is
ook dat de foto vanuit ons kantoor is genomen.
Jarenlang, tot mijn afscheid in 1990, heb ik de
perikelen rond het gebruik van het knooppunt,
zoals ongevallen en ﬁles meebeleefd. Ook voor
de hulpverlening vanuit de kazerne aan het plein
was het nieuwe knooppunt een grote verbetering
om snel in alle richtingen het verzorgingsgebied
te kunnen bereiken.”
Nel Verkerk-Verhagen: “Wat bijzonder. Regelmatig staat er in De Oud-Rotterdammer iets
over Overschie. Nu dus weer. Mijn man en ik
zijn beiden van Overschie, maar later naar Hoek
van Holland gegaan. Raadfoto 192 is van het in
aanbouw zijnde Overschiese deel van de rotonde
en ﬂy-over van het Kleinpolderplein. Dat was een
hele gebeurtenis. Ik werkte in 1963 bij Van Klaveren, de verffabriek, links is de pijp nog te zien.
Als je vanuit Overschie de brug over was, kwam
je, als je de juiste afslag nam, bij Diergaarde
Blijdorp uit. Ik weet niet precies wanneer dit gebouwd is, maar volgens mij was dat al in 1965.”
Jan Hartog: “Dit is het Kleinpolderplein. Je her-

kent het aan de bebouwing. Links de Schansweg,
rechts daarvan het Schie-Schiekanaal. Ik heb het
plein zien bouwen, maar er ook aan meegewerkt.
Ik heb aan de bestrating gewerkt. Hoofdzakelijk
Noorse keien. Voordien was hier de Schansbrug.
Heel smal, met een verkeersagent.”
Mieke Goossens-van Meijden: “Ik woonde destijds aan de Schansweg 7, de huizenrij linksboven
op de foto. Waar eerst een mooi park tegenover
ons huis lag, werd toen het Kleinpolderplein gerealiseerd. Dit ging gepaard met hoge zandbergen
voor de deur en veel heiwerkzaamheden. De
zandbergen waren een goede ontmoetingsplaats
voor de jeugd (in 1968 was ik 16). Stoere jongens
op brommers reden tegen de berg omhoog en
als je lef had als meisje ging je achterop zitten
voor een ‘stuntrit’. Later, toen het verkeersplein
in gebruik was, zat ik vaak op mijn kamer in de
vensterbank te kijken naar de bedrijvigheid van
het voorbijsnellende verkeer. Ik vond het toen al
erg druk op de weg, niet wetend dat dit nog vele
malen drukker zou worden. De huizen raakten
door alle wegwerkzaamheden erg ontzet: De
deursponningen in de benedenkamer kwamen
los van de muur. In veel huizen dus schade. De
bewoners van de Schansweg namen gezamenlijk
een advocaat in de arm om de schade vergoed te
krijgen. Ik weet niet of dat gelukt is. Over zulke
zaken werd je als kind niet geïnformeerd.”
Ruud Kuipers: “Dit is de aanleg van het Kleinpolderplein aan de noordkant van Rotterdam. Het
knooppunt vormt de aansluiting van de A13 in
noordelijke en zuidelijke en de A20 in ooste-

Ken je dit nog?

Nr. 194

Ken je dit nog? Een bekende straat in Rotterdam. Herkent u de plek? Kwam of komt u er wel eens?
Woonde of werkte u er wellicht? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Laat het ons weten! Wij zijn
weer heel benieuwd naar uw anekdotes en verhalen. Schrijf ons. Dat kan naar info@deoudrotterdammer.
nl of via de website waarop deze foto ook groter te bekijken is. Of via de post: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

lijke en westelijke richting. Als je hier niet goed
bekend bent, is het op dit knooppunt best lastig de
goede weg te vinden. Voor sommige verbindingen
moet je even de snelweg verlaten om gebruik te
maken van de rotonde, waar je moet opletten op
ﬁetsers en brommers. Al met al is het een van
de stedelijkste knooppunten van Nederland. Het
centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
zit daar niet ver vandaan en ik denk dat bijna
iedereen die daar vandaan examen moest rijden er
wel heeft gereden. En dat heeft de nodige zweetdruppels gekost. Mij in ieder geval wel. Toen ik
mijn rijbewijzen haalde was het Kleinpolderplein
net geopend en ik vond dat best spannend.”

aanraking met een gebroken neus als gevolg. Dat
kun je nog zien, mijn neus staat een beetje scheef!
Trouwens, die verschillende technieken kun je nu
ook nog zien. Wanneer je onder een laag viaduct
staat, zie je dat het deel van pilaar naar pilaar één
stuk is, terwijl je bij de ﬂy-overs ziet, dat die uit
verschillende stukken bestaan. De foto lijkt me
genomen vanuit het kantoor van de Roteb.”
Johan C.C. Geurtz: “Ja, bekend terrein: dit is de
aanleg van het Kleinpolderplein, aanleg ﬂy-over
en alle aansluitingen vanuit de stad met de A13 en
A20 (noordelijke randweg) als onderdeel van de
Ruit van Rotterdam. Ben zelf als stagiair betrokken geweest bij de verbredingen/vernieuwing van
de bruggen over het Schie Schiekanaal. Later nog
vele werken mogen begeleiden in en aan de Ruit
van Rotterdam. Heb mooie herinneringen aan alle
bouwprojecten, zoals ook de vervanging van de
spoorbruggen Delfshavense Schie.”

Frank J. Nijsen: “Mijn hele jeugd bracht ik door
in Overschie, in die grijze ﬂats, die al jaren
geleden zijn gesloopt. Daardoor zag ik hoe de
omgeving veranderde van een simpele ophaalbrug
over het Schieschiekanaal, rechts op de foto, via
een fraaie rotonde tot wat het Kleinpolderplein nu
Thea op ‘t Hof: “Ja, ik weet het zeker, deze foto
is, met zijn ﬂy-overs en onderdoorgangen. Op de
is van de aanleg van het Kleipolderplein. Ik heb
foto zijn de pilaren te zien voor de ﬂy-over van
er gewerkt als kantinedame van 21 jaar om de
A13 richting Blijdorp. Daar werd een bijzondere
uitvoerder en bouwvakkers te voorzien van kofﬁe
techniek voor gebruikt, namelijk een horizonen lunch. Wanneer ik in de vroege ochtend begon,
tale kraan, die de lengte had van drie pilaren.
was er een oudere medewerker die de ketel met
Voorzijde op de derde pijler, achterzijde op het
water voor de kofﬁe al had opgezet, want ik was
gedeeltelijk geplaatste viaduct. Met de kraan werzwanger en hij wilde mij ontzien. Het was winter
den delen (moten) van het viaduct opgehesen en
1967. Een paar weken voor de bevalling meldde
vastgemaakt aan elkaar. Wanneer het viaduct de
ik de uitvoerder dat het werk te zwaar werd en
volgende pilaar had bereikt, werd de kraan in zijn
dus ontslag nam. Hij gaf mij een blikje met een
geheel één pilaar verder geschoven en ging het
oester en zie: “In deze oester bevindt zich een
hijsen verder. Geheel rechts is de kraan te zien,
parel.” En jawel, het was waar. Ik heb de parel in
die de moten, die per schip werden aangevoerd,
een ring laten zetten, die ik nu, na meer dan vijfmoest lossen en op een speciaal voertuig plaatsen,
tig jaar, nog draag. Een geweldige herinnering!”
waarna de moten naar de plek van de kraan werden gereden. Alleen voor de ﬂy-overs werd deze
techniek gebruikt, de lagere viaducten
(zoals de afslag A13 naar A20 richting
Schiedam) werden in een keer ter
plaatse uit beton gegoten. Daar heb
ik nog een nare herinnering aan. Voor
dit gietproces werd gebruik gemaakt
van stalen, rechthoekige kokers, die
matzwart waren. Niets is natuurlijk
spannender dan ‘s avonds, in het
donker op avontuur op de bouwplaats
te gaan. Door de duisternis zag ik de
koker niet op tijd om te bukken en
kwam ik er niet zachtzinnig mee in
Het Kleinpolderplein verving de ophaalbrug over het Schie-Schiekanaal
(foto Voet)
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ZONDER ZORGEN VE
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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

Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

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

OPtsen
OPts=
a
te pla

de laa

RA
G EGA

NDEE

RD

RE
VE RT

K

De mooiste busreizen met gegarandeerd vertrek!
Reiscode: eblud03
Heidelberg en het Odenwald
*
5-daagse busreis
vanaf € 359 p.p.
Reiscode: ebend06
Zwarte Woud en de Elzas
*
6-daagse busreis
vanaf € 369 p.p.
Reiscode: efwen03
Historisch Wenen
*
8-daagse busreis
vanaf € 439 p.p.
Reiscode: ebszc02
Zuid-Polen en Krakau
*
10-daagse busreis
vanaf € 639 p.p.
Pitlochry in het hart van Schotland
Reiscode: ebpit05
& Edinburgh Military Tattoo
*
8-daagse busreis
vanaf € 849 p.p.
Reiscode: ebvoc01
Schitterend Salzkammergut
*
12-daagse busreis
vanaf € 989 p.p.
Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

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

Verre reizen

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

* Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

010 - 419 08 72

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

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.

.

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

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

van 379.-

Steden reizen

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

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!

22

*indien voorradig

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

NIEUW Bankstellen vanaf € 859,-

AFHAALPRIJS
Evt. Thuisbezorgen en aansluiten 50.-

CU

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Soms komt een vermeende erfgenaam
wel erg laat om zijn erfenis. Zo ook
laatst een neef, die van zijn kinderloze
oom de belofte en toezegging had gekregen dat hij een aantal stukken uit de
inboedel zou krijgen, onder andere de
muntenverzameling. Na het overlijden
van oom hield hij zich stil, omdat tante
er nog was en die mocht toch met alles
door leven. Maar tante ging kleiner
wonen na het overlijden van haar man,
ze deed de nodige zaken weg en leefde
na het overlijden van oom nog tien jaar
voort. Na haar overlijden kwam de neef
eindelijk aanzetten met het testament
van oom, met daarin de aan hem toegekende legaten.
U begrijpt al dat dit verhaal geen goede
aﬂoop heeft, want tante had de items
die oom hem beloofd had al weggedaan
en verkocht toen ze kleiner ging wonen.
Bovendien heeft ze na het overlijden
van haar man een nieuw testament laten
maken waarin ze anderen het nodige
heeft toegekend. De lessen die men
hieruit kan trekken: een claim op een
erfenis verjaart in principe na vijf jaar,
waar niet is, verliest de keizer zijn recht
en onderhoud de relatie met ‘een tante’
als u iets denkt te erven.
Wat hier gebeurd is, komt vaak voor;
twee echtelieden maken een testament
waarin ze bepalen dat de langstlevende
uiteindelijk beschikt over de nalatenschap. Als dan de langstlevende iets
anders bepaalt dan de eerstoverledene
kunnen personen die menen iets te
erven te hebben vreemd opkijken als ze
uiteindelijk achter het net vissen.
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Geldlening voor woningkoop
automatisch een hypotheek?
Mijn zoon wil een huis kopen.
Hij heeft wat geld gespaard,
maar dit is nog niet genoeg
voor de aankoop van een
leuke woning. Nu kan hij
daarvoor een hypotheek
afsluiten bij een bank, maar
eigenlijk kan en wil ik hem
dat geld wel lenen. Kan hij
die hypotheek ook bij mij
afsluiten?
Het is ﬁjn dat u uw zoon kunt helpen
met de ﬁnanciering van zijn woning.
U kunt hem hier inderdaad geld voor
lenen. Van een geldlening spreken
we als tussen een geldverstrekker en
degene die het geld leent afspraken
zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de
terugbetaling en de rente. Dit kan
mondeling gebeuren, maar ik zou
u altijd adviseren dit schriftelijk
vast te leggen. Zeker als uw zoon in
aanmerking wil komen voor renteaftrek voor de eigen woning in de

Erfenis en de huurtoeslag
Valt er een erfenis vrij gedurende het
kalenderjaar, dan heeft dat geen effect voor de huur- of zorgtoeslag. De
Belastingdienst neemt namelijk voor
het bepalen van het recht op deze toeslagen de peildatum van 1 januari van
het kalenderjaar waarin de toeslag
wordt toegekend. Overlijdt iemand
op 1 maart, dan heeft die erfenis dus
geen effect op het recht op de toeslag
van dat jaar. Let wel op voor het jaar
daarop. Stop de toeslagen dan als
het saldo van de bankrekeningen en
andere bezittingen hoger is dan de
vrijstelling (€ 30.360 per persoon in
2019). Doet u dat niet, dan moet u ze
later terugbetalen als de Belastingdienst met terugwerkende kracht het
recht op de toeslagen na de aangifte
inkomstenbelasting heeft bepaald.
Het kan dan over veel geld en bovendien belastingrente (4 procent) gaan.
Kleinkinderen onterven
Het komt steeds vaker voor dat ouders een of meer kinderen onterven.
Zolang deze onterfde kinderen in
leven zijn, hebben de kleinkinderen
geen plaatsvervullingsrecht. Maar
overlijdt een onterfd kind eerder dan
de ouders, dan erven de kleinkinde-

inkomstenbelasting moet dit richting
de ﬁscus vastgelegd worden in een
schriftelijke overeenkomst. Voor de
voorwaarden die gesteld zijn om voor
deze renteaftrek in aanmerking te
komen, verwijs ik u naar de site van
de belastingdienst.
Hoewel in het dagelijks leven bij de
geldlening voor een woning vaak
automatisch over een hypotheek
wordt gesproken, is dit niet zonder
meer juist. Het hypotheekrecht is
namelijk een zekerheidsrecht, dat
wordt gekoppeld aan de geldlening
en dat u als geldverstrekker het recht
geeft de woning in het openbaar te

ren wel van hun grootouders. Wilt
u ook dat niet, bepaal dan in uw testament dat zowel de kinderen als hun
afstammelingen onterfd zijn. Wilt u
wel dat uw kleinkinderen erven, dan
hoeft dat natuurlijk niet. U kunt zelfs
bepalen dat het kind onterfd is, maar
dat de kleinkinderen het erfdeel van
hun vader of moeder erven.
Hoe lang pensioen betalen
Sommige ex-en vinden het betalen
van ouderdomspensioen aan hun ex
maar niks en willen er na verloop
van tijd van af. Maar dat werkt toch
niet zo. Ouderdomspensioen betaalt u
zolang u leeft aan uw ex-echtgenoot
en niet, zoals nu de alimentatie,
maximaal 12 jaar.
Huurverhoging na renovatie
Gaat een verhuurder onderhoud uitvoeren aan uw woning, dan mag de
huur niet omhoog als het om vervan-

verkopen wanneer de afspraken van
de geldlening niet (kunnen) worden
nagekomen. De geldverstrekker krijgt
hierdoor dus meer zekerheid zijn geld
weer terug te krijgen. Een dergelijk
hypotheekrecht moet via een notariële
akte gevestigd worden.
Onder meer vanwege de kosten wordt
er vaak voor gekozen geen hypotheek
te vestigen. Omdat u als geldverstrekker mét recht van hypotheek
aanzienlijk sterker ten opzichte van
andere schuldeisers staat, zou dit toch
verstandig kunnen zijn. Als uw zoon
bijvoorbeeld onverhoopt te maken

ging gaat, zoals schilderwerk of de
keuken die vervangen wordt. Brengt
hij echter isolatie aan en krijgt u een
keuken met apparatuur erin, dan mag
hij voor de verbeteringen wel een
huurverhoging toepassen; uiteraard
eerst na overleg met de huurder.
Dicht het AOW-gat
Heeft u een jongere partner die geen
eigen inkomen heeft? Overweeg
dan een levensverzekering om het
gat tussen de huidige leeftijd en de
eerste AOW te overbruggen, voor het
geval u eerder komt te overlijden dan
dat uw partner zelf AOW ontvangt.
Moet u zeven jaar overbruggen en
verzekert u een bedrag van € 150.000
dat jaarlijks een beetje minder wordt
naarmate de AOW dichter in de buurt
komt, dan kost u dat ongeveer € 50
premie per maand. Dat biedt zekerheid voor de jongere partner voor wie
anders wellicht de bijstand wacht.

krijgt met schulden, kan er door
andere schuldeisers beslag worden
gelegd op zijn bezittingen, inclusief
de woning. Als de woning uiteindelijk openbaar verkocht moet worden,
worden deze andere schuldeisers als
eerste uitbetaald en ontvangt u alleen
maar iets als er van de verkoopopbrengst nog wat is overgebleven.
Met recht van hypotheek zou uit de
verkoopopbrengst eerst uw lening
afgelost moeten worden. Hypotheekrecht gaat namelijk voor beslag.
Praat er eens over met uw zoon; het is
uiteraard uiteindelijk aan u of u voor
meer of minder zekerheid kiest bij het
verstrekken van de lening.
Als uw zoon overigens jonger is dan
40 kunt u mogelijk gebruik maken
van de hoge schenkingsvrijstelling
voor de aankoop van de woning van
€ 102.010 (2019). Hiermee verlaagt u uw eigen vermogen. Dit kan
aantrekkelijk zijn om erfbelasting te
besparen of ter voorkoming van de
hoge eigen bijdrage zorg te zijner tijd.
Als u hierover of over andere zaken
meer wilt weten, maak dan eens een
afspraak met ons (zie: www.akto.nu
of telefoonnummer: 010-3130823).

Bezwaar maken tegen de
WOZ-waarde Bevindt zich in
de erfenis een woning die een
hogere WOZ-waarde heeft dan de
werkelijke waarde, dan hebben
de nieuwe eigenaren het recht een
nieuwe WOZ-beschikking aan te
vragen. Dat kunnen de kinderen
zijn van de erﬂater, maar ook de
echtgenoot die mede-eigenaar van
de woning is; zij zijn na overlijden belanghebbende bij een
lagere WOZ-waarde. Een lagere
WOZ-waarde heeft zeker zin, want
bij iedere € 1.000 lagere waarde
bespaart u zo 10 procent als kind
en als niet-kind 30 procent.
Pas op met aanbiedingen
Een aanbieding lijkt vaak aantrekkelijk, maar hoeft dat niet altijd te
zijn. Gebruik internet om snel en
eenvoudig te vergelijken. Toets
bij Google ‘naam’, ‘product’ en
‘vergelijken’ in en snel blijkt of uw
aanbieding echt voordeliger is.
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Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese
met een zachte binnenlaag.

GOEDE
HECHTING

gbaar
f verkrij
Exclusie otterdam
R
in regio
plein
rg Oost
o
z
d
n
o
bij M

plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

VERGOEDING

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

door uw
zorgverzekeraar

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

IEDERE
DAG
ANDERS!

+ Creëren sociale werkgelegenheid

Rob de Woningontruimer

+ Ontlast milieu door hergebruik
Samen bereik je meer!

Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Doorgeven is beter dan weggooien
Gratis ophalen herbruikbare goederen:
 088 - 676 43 89  opnieuwenco.nl
Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

‘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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Terreinrijden met de jeep over de heide
Ik heb genoten van het
dienstverhaal van John Collee
in De Oud-Rotterdammer van
een paar maanden geleden.
Het geeft een aardig inzicht in
hoe de militaire dienstplicht
in de jaren vijftig en zestig in
elkaar stak en het heeft me
geïnspireerd ook eens in het
verleden te duiken.
Zelf ben ik opgekomen in Bergen op
Zoom, bij het onderdeel Veldartillerie.
Ik behoorde tot de lichting 57-3. Ik
moest in dienst in juni, precies op mijn
verjaardag en tot groot verdriet van
mijn meisje, met wie ik nu ruim 57
jaar getrouwd ben. Het was een totaal
andere wereld waarin ik terecht kwam.
Het was een kwestie van je overgeven
en afzien en doen wat je werd bevolen.
De ploegen bestonden uit 25 man en
waren van allerlei pluimage. Doordat
ik wegens studie uitstel had gekregen,
was ik inmiddels 20 jaar, dus niet één
van de jongste. Met de één kon je wat
beter opschieten dan met de ander.
Omdat ik geturnd had en schermde,
had ik een goede conditie en met nog
een andere jongen namen we voor
ons plezier ‘s avonds nog wel eens de
stormbaan. De meeste anderen vonden
dat maar uitsloverij. Tijdens de veldoefeningen werden we behoorlijk afgemat. De schietoefeningen waren wel
leuk, alleen het geweer, de Garand,
was behoorlijk zwaar en de terugslag
niet aangenaam.
Paniek
Na enige maanden Bergen op Zoom
werd het Breda, voor de Kaderopleiding en dat werd pittig. Het stond
onder de leiding van een Commando
Kapitein. Ik herinner me een veldoefening, waarbij je door een soort moeras
moest lopen, terwijl de trotylbommen
om je heen tot ontploffing werden
gebracht. Er ontstond bij een kamergenoot zoveel paniek dat hij om zijn
moeder riep. We hebben hem nooit
meer terug gezien. Tijdens diezelfde
oefeningen moest je door een rioolbuis
kruipen, waarbij je je karabijn droog
moest houden, wat natuurlijk een
fiasco werd.
Een andere veldoefening met bivak,
staat me ook nog helder voor de geest.
Het was in het najaar van 1957. We

waren uitgerust met alarmbepakking,
wat inhield; de normale volledige
bepakking, met een tentuitrusting. Het
regende en toen we ons tentje moesten
opzetten, viel er zelfs natte sneeuw.
Tevens moesten we de commandotent
opzetten voor de leiding. Wij konden
van de kou zowat niet in slaap komen
en in de commandotent brandde een
oliekacheltje. Ja, verschil moest er
zijn, toch? Na deze oefening ben ik
geveld door de A-griep, die toen in
heel Nederland heerste. Dat kostte me
een tijdje militair hospitaal. Eenmaal
moesten we drie dagen oefenen
met alarmbepakking en in het bos
overnachten in een door jezelf gegraven schuttersputje. De oefeningen
bestonden onder andere uit aanvallen
en verdedigen. Dit gebeurde door het
schieten met losse flodders, patronen
met een groene houten punt. Er waren
van die gekken bij die zó in het ‘spel’
opgingen en van dichtbij op de andere
deelnemers gingen schieten, dat het
gewoon gevaarlijk werd.
Vakrichting
Als we voor het weekend in ons
‘eerste grijs’ op appèl stonden en
werden gecontroleerd, knepen we hem
behoorlijk, want als er ook maar iets
mankeerde aan je uitrusting, kon je
een weekend naar je liefje vergeten.
Deze kaderopleiding duurde enkele
maanden, waarna we werden geselecteerd op vakrichting. Mijn keuze viel
op de opleiding Hoofdmonteur Wielvoertuigen. Deze vond plaats in de
Kromhoutkazerne in Utrecht. Ik vond
het een interessante opleiding. Wat
ons in Utrecht echter niet beviel, was
het onsmakelijke eten. De kok kookte
alleen lekker als in het weekend de
verloofdes op bezoek kwamen. Om de
opleiding af te maken moesten we hier
ook ons rijbewijs halen, waar ik nu
nog plezier van heb. Het eindexamen
viel in april 1958.
Jongensstreken
Tijdens deze opleidingsperiode sliepen
we met zes man op een kamer. Tussen
de kamers was wat rivaliteit en door
de meeste jongens werd in de avond
nogal flink gedronken. Ik voelde
daar niet zoveel voor en ging op een
redelijke tijd naar bed. Het is me
overkomen dat ze me bij terugkomst

Aan het werk

In de jeep over de heide rijden

met bed en al slapend ondersteboven
hebben gezet. Als je dan wakker wordt
met je hoofd naar beneden, geklemd
tussen de muur en je bed, weet je even
niet hoe de wereld in elkaar zit. Een
ander ‘geintje’: tijdens een stoeipartij
in mijn kamer hebben ze me met vijf
man sterk en met veel moeite in een
juten zak gestopt, deze dichtgebonden
en me in een lege kamer gedeponeerd, met de deur op slot. Ik heb me
weten te bevrijden, ben uit het raam

ners en drietonners en er was een
aantal jeeps. Met die jeeps heb ik tot
mijn grote plezier veel over de heide
gereden. Zo deed ik ervaring op in
terreinrijden. Ik moest immers de
rijopdrachten zelf uitschrijven om de
conditie van de chauffeurs op niveau
te houden. Enkele malen zijn we in
Duitsland geweest voor oefeningen
op de Lüneburgerheide. Ik had hier te
maken met een wachtmeester die een
beetje de pik op mij had en me nogal

Veldoefening met bivak in de winter van 1957

geklommen en via de dakgoot in een
andere kamer naar binnen geklommen.
Tijdens stevige kussengevechten is er
zelfs wel eens een lamp gesneuveld,
wat ons op een pittig gesprek met de
commandant kwam te staan en een
week corvee. Achteraf was het een
leuke periode, waarin we kennelijk
onze jongensstreken een beetje moesten botvieren.
Jeeps
Hierna werd het serieus. Iedereen
werd na het examen naar zijn bestemming verplaatst, waar je de rest van
je diensttijd je land moest dienen.
Inmiddels was ik Wachtmeester,
Onderofficier en voor mij werd het
Legerbasis Schaarsbergen. Hier kregen we een kamer voor vier personen
en ik heb hier fijne contacten gehad
met mijn kamergenoten. Ik kreeg de
leiding over een groep chauffeurs en
monteurs. We werkten met eenton-

eens liet wachtlopen in de nacht, wat
niet bepaald prettig was. Alles om je
heen leek te bewegen en je wist niet
wat het was. Het was er namelijk
stikdonker en dan voel je je toch
erg kwetsbaar. Dat ik niet echt een
‘dienstklopper’ was, blijkt wel uit het
volgende. Tijdens mijn tijd in Schaarsbergen werden veel oefeningen te
velde gedaan, meestal gepaard met een
alarmoefening. Ik had er stevig de pest
in als ik daar ‘s nachts voor uit mijn
bed werd getrommeld. Ik moest dan,
behalve voor mezelf, ook het nodige
regelen voor de chauffeurs, monteurs
en het wagenpark. Tijdens één van die
oefeningen was ik het zó zat om dan
ook nog met mijn karabijn te sjouwen,
dat ik die in mijn kast heb gelaten. Dat
had heel slecht kunnen aflopen, maar
ik had kennelijk een engeltje op mijn
schouder. Soms had ik niet eens tijd
mijn dienstschoenen aan te trekken
en de lange veters goed te rijgen. Dan

stapte ik maar gewoon in een paar gemakkelijk aan te trekken laarzen van
thuis. Allemaal zeer tegen de regels.
Het terrein hier was zo groot, dat het
niet aan te lopen was, zodat ik maar
een oude fiets heb aangeschaft om me
op tijd van A naar B te verplaatsen.
Luitenant
In Schaarsbergen kreeg ik ook nog te
maken met een luitenant die boven mij
was geplaatst. Ze hadden waarschijnlijk door dat ik er een feestje voor mezelf van maakte met al die ritten. Deze
luitenant had geen enkel benul van het
vak. Dat gaf nogal eens problemen. Ik
zal zijn naam niet noemen, maar vergeet hem nooit. Hij zorgde er namelijk
voor dat ik op het eind van de diensttijd niet een half jaar, maar slechts
drie maanden werd betaald volgens de
reglementen van het ‘effectief’ zijn en
dat scheelde heel veel geld.
Na 21 maanden, in maart 1959,
zwaaide ik af, waarna ik weer ging
werken en aan een avondstudie voor
leraar begon. In 1961 ben ik getrouwd.
Later ben ik nog een keer op herhaling
geweest. In ‘t Harde, bij Oldebroek.
Ik was inmiddels volwassen en had
bepaald geen Militaire Dienstdiscipline. Dat kwam me bijna te staan op de
nodige moeilijkheden. Het binnenstappen bij een meerdere zonder te groeten
was immers een doodzonde. Het niet
groeten op het station van Rotterdam
van de MP, en dat zonder baret op
mijn hoofd, leidde bijna tot arrestatie. Nee, bijzonder geschikt voor de
krijgsmacht bleek ik niet te zijn.
Op 26 november 1968 werd mijn mobilisatiebestemming ingetrokken. Op
11 november 1969 moest ik mijn plunjezak met militaire goederen opsturen
naar Rucphen. De dienstplicht was
definitief afgesloten. Ik heb een paar
dienstschoenen achtergehouden, waar
ik bij bergwandelingen in Oostenrijk
nog veel plezier van heb gehad.
Hans Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Beeldentuin 2019 op Leefgoed de Olifant groter dan ooit

Met zestien 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 met een
heerlijk terras. Het is een leuk idee voor een familiedagje uit, waarbij u een tochtje met de fiets of
auto kunt maken langs de getijderivier de Hollandsche IJssel en kunt wandelen in het prachtige
Park Hitland. Leefgoed de Olifant ligt een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het landelijk groen. Meer informatie over kunstenaars, reserveren voor het restaurant en andere zaken:
leefgoed.nl. 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 desgewenst advies
met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 3 november
Tentoonstelling De Valkuil van de Kunde in de Museumtuin
Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden. Glaskunst
door Bernard Heesen en Nienke Sikkema. 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, Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30,
Leerdam

Zaterdag 20 juli
Rotterdam Zingt op het Schouwburgplein!

Rotterdam Zingt is het gratis toegankelijke evenement dat iedereen
op zaterdag 20 juli uit volle borst laat meezingen. Of je nu zuiver zingt
of zo vals als een kraai dat maakt niet uit. Van samen zingen word je
blij! Het is zelfs wetenschappelijk bewezen. De altijd gezellige Wannebiezz openen om 19.00 uur het meezingfestijn op het Schouwburgplein! Na dit optreden betreden de sfeermakers het podium en onder
begeleiding van de energieke presentator is het tijd om de keeltjes
te schrapen en heel Rotterdam te laten meezingen. Op het repertoire
staan liedjes die iedereen kent, van You’ll never walk alone tot Diep in
mijn hart, van Duncan tot Marco en van Abba tot Beatles. De teksten
worden naast de sfeerbeelden op de aanwezige ledschermen geprojecteerd, er worden vrolijke attributen
uitgedeeld en er komen muzikale gasten voorbij! Rotterdam Zingt! Het evenement waarbij het publiek de
ster is! Volg ons via www.facebook.com/rotterdamzingt Rotterdam Zingt! Zing je mee?

Tot zondag 15 september
Bezoek Beeldentuin 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. De ingang van de Beeldentuin is bij Restaurant &
theehuis De Dames, bij de idyllische Werkhaven Hitland en het prachtige Park Hitland. Zie ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325,
Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. www.leefgoed.nl/agenda of
tel. 0180-323414.

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.

Glaskunst door Bernard Heesen en Nienke Sikkema

De tentoonstelling De Valkuil van de Kunde in de
Museumtuin van het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam is ontsproten uit de creatieve samenwerking tussen Bernard Heesen en de jonge, getalenteerde Nienke Sikkema. Het toont het resultaat van
een zoektocht naar de mate waarin de techniek en
de kunde van het glasblazen bepalend is voor het
eindproduct. De titel van de expositie weerspiegelt
de voor Bernard Heesen steeds aanwezige verleiding om - na dertig jaar werken met glas - te vervallen in makkelijke trucs en technische hoogstandjes.
Die valkuil probeert hij dan ook al dertig jaar te omzeilen. Nienke Sikkema, net afgestudeerd aan
de KABK in Den Haag, ging werken in het atelier van Bernard Heesen om het glasblazen te leren.
Terwijl zij de techniek van het glasblazen steeds meer onder de knie kreeg, werd Heesen op zijn
beurt weer geïnspireerd door haar talent, haar open blik, maar vooral ook door haar vrolijke
onkunde. Kennis doorgeven werd tegelijkertijd kennis verversen en verbreden en aldus ontstond
een verrassende chemie tussen meester en leerling. (zie ook elders op deze pagina.)

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.

Camping
‘t
Camping
‘t Vogelnest
Vogelnest
Rust, natuur & ruimte
Rust, natuur & ruimte

Gelegen naast mooi natuurgebied met
Gelegen
naast
mooi natuurgebied met
wandelpad
en visvijver.
wandelpad en visvijver.

Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,Toercaravans;
220 m2:340
v.a.m€2:18,50
p.n./seizoen
Stacaravans/chalets;
seizoen
€ 2.055,- € 1.340,Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

ele
Nog enk en
laats
seizoenp 20
voor 20

Oostmoerse Scheidweg 2
Oostmoerse
Scheidweg 2
Stad
a/h Haringvliet
Stad
a/h Haringvliet
Tel. 0187
- 611252
Tel.
0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl
www.campinghetvogelnest.nl
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75 jaar functies bij Feyenoord
Van twee ‘begrippen’ bij Feyenoord is recent met een mooi feestje afscheid genomen. Op het hoofdveld van Varkenoord werd
Henk van der Stoep (87) in de bloemetjes gezet. Henk is 75 jaar
lid en was de laatste 27 jaar onbezoldigd archivaris/cultuurbewaker. Deze taak wordt overgenomen door Cor van Veldhuizen. Het
tweede ‘begrip’ is 70 jaar oud en betreft Varkenoord zelf.
Sportclub Feyenoord en de Feyenoord
Academy verhuizen naar de Sportcampus Varkenoord, ietsje verderop,
op het terrein van het vroegere Clara
ziekenhuis.
Varkenoord was 70 jaar geleden de opvolger van het Feyenoord-terrein aan
de Kromme Zandweg, een klein stukje
achter De Spil, waar Arie van Daele,
de vader van Joop, nog ober was.
Woonhuisjes
In 1949 verhuisde de RV & AV
Feijenoord naar de nieuwbouw, in de
schaduw van het stadion Feijenoord.
Sportcomplex Varkenoord groeide in
de loop der jaren. In 1956 werd het
clubhuis geopend en werden twee
piepkleine woonhuisjes in gebruik genomen. Trainers Jaap van der Leck en
Adriaan ‘King’ Koonings werden de
eerste bewoners. Maar ook George Sobotka, Hans Kraay Sr., Cor Veldhoen
en Cees Pijl Jr. woonden er. De laatste
bewoners waren Bas en Jannie Ras.
Maar liefst 36 jaar heeft dit echtpaar
oer-Feyenoorders op Varkenoord
gewoond, maar ze moesten vorig jaar
iets anders zoeken, omdat het oude
sportcomplex zou gaan verdwijnen.
Weemoed
Henricus Theodorus van der Stoep
werd als twaalfjarige in het laatste oorlogsjaar (1944) lid van zijn club. Hij
doorliep de C- en B-jeugd net onder
de top, maar haalde bij de A-jeugd de
selectie.
Bij de senioren, vanaf 1951, presteerde Henk het om in de basis van
het derde elftal te spelen. Het derde?

Ja, maar dat was voor de splitsing van
Feyenoord in profs en amateurs. Het
derde elftal was in die tijd het hoogst
spelende amateurteam.
“Op mijn 32ste moest ik met actief
voetballen stoppen na vier voetoperaties”, zegt Henk met nog steeds een
beetje weemoed in z’n stem.
Nu begon het karwei bij Feyenoord
pas écht. Hij werd elftalleider en bleef
dat 23 jaar. In het seizoen ‘71-’72 gaf
hij leiding aan aanstormende talenten
als Cor Adriaanse, Makkie Nijssen,
Arie Damsma, Harry Melis en Peter
Houtman. Het seizoen daarop luis-

Henk van der Stoep

Henk van der Stoep met de Willem van Hanegem Award in handen, die hem werd uitgereikt door
Gerard Meijer (rechts) (foto: John de Pater)

terden mannen als Joop Hiele, Eddie
Ridderhof en Jan Merrelaar naar ‘ome
Henk’.
Opvoeden
“Opvoeden vind ik een belangrijke
taak voor de leider”, zegt Henk en
kijkt even streng, om dan lachend door

Stoep heeft gedaan voor de club.
Natuurlijk schreef hij in het clubblad
en corrigeerde hij de drukproeven
daarvan. Ook zijn werk als medeorganisator van grote internationale jeugdtoernooien mag er zijn. De reputatie
van het toernooi, dat meer dan vijftien
jaar werd georganiseerd, was internationaal zeer groot. Clubs als Tottenham
Hotspur, Arsenal, Leeds United, Ajax
en Sparta waren jarenlang present.
Tijdens een trainingspartijtje op
Varkenoord stond Arsène Wenger een
keer notities te maken. Wenger was
toen trainer van AS Monaco en hij

jubileumspeldjes van zijn club. Dat hij
in 1991 tot ‘Lid van Verdienste’ werd
benoemd, was een erkenning, maar
dat hij in 2015 als eerste de ‘Willem
van Hanegem Award’ kreeg uitgereikt,
was een grote verrassing voor hem.
De trofee werd een jaar eerder in het
leven geroepen ter gelegenheid van de
70ste verjaardag van ‘de Kromme’,
die zelf als eerste de trofee in ontvangst mocht nemen. “Ik ging naar de
nieuwjaarsreceptie in het stadion en
werd tot mijn verbazing naar voren
geroepen. Ik kreeg de trofee uitgereikt
door Feyenoords ambassadeur Gerard

te gaan met: “Presteren en plezier hebben in en buiten het veld gaan daarmee samen.” Henk van der Stoep was
ook nog eens dertien jaar secretaris
van de Ballotagecommissie en 38 jaar
voorzitter/secretaris van de Commissie
van beroep.
Er is nog zoveel meer dat Van der

Het oude jeugdhonk

Varkenoord in de schaduw van de Kuip (foto: John de Pater)

wist donders goed waar hij talenten
kon vinden.

Meijer. Een prachtig moment en een
grote erkenning”.

Dossierkast
Die reputatie had het toernooi mede te
danken aan Van der Stoep. Zijn jarenlange werk als archivaris heeft voor
zijn club een geweldige dossierkast
opgeleverd. Iets van vroeger? Vraag
het aan Van der Stoep en hij duikt het
op. Als we voor De Oud-Rotterdammer een foto nodig hadden, klopten
we nooit tevergeefs bij hem aan.
Daarnaast was Van der Stoep in zijn
dagelijks leven werkzaam als adjunctdirecteur van een Scheepvaart- en
Expeditiekantoor.

Lintje?
Met zo’n prachtige staat van onbezoldigde dienst zou je eigenlijk mogen
verwachten dat een koninklijke
onderscheiding hem ook niet zou
hebben misstaan. Als je ziet waar goed
bedoelende vrijwilligers een lintje
voor krijgen… Maar ja, een voorstel
daartoe moet wel worden gedaan bij
de gemeente Rotterdam. Een schone
taak voor de club om dat ter gelegenheid van zijn afscheid te doen.

‘Willem van Hanegem award’
Hij is uiteraard in het bezit van de

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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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

Wij bieden:
-

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

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

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

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

29.07  02.08

DE NOORDRAND VAN HET
RIJNMONDGEBIED

Vanaf € 350,=

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

05.08  09.08

VOORNEPUTTEN

12.08  16.08

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

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

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

HOEKSCHE WAARD
DRECHTSTEDEN EN DE
ALBLASSERWAARD

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

va. € 1750,- All-In

15.07  19.07
22.07  26.07

(extra kost
en
aan verbon
den)

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

‘RIJNMOND GAAT
OP ZOMERTOER’

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

GOEREEOVERFLAKKEE

19.08  23.08

HOEK VAN HOLLAND
Houd rĳnmond.nl in gaten
voor de laatste updates
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Oh Ja! Het alfabet van
onze jeugd

Het vierde Feyenoord-deel
Het vierde deel van de boekenreeks
‘De geschiedenis van Feyenoord’ is
er. Auteur Jan Oudenaarden heeft
met het uit 524 pagina’s bestaande
‘De Gloriejaren 1956-1970’ het tot
nu toe dikste deel geschreven. Met
zijn zoektocht naar de feiten is hij
opnieuw heel diep gegaan; hij heeft
alles beschreven wat de club in
die vijftien jaar heeft meegemaakt.
Eerder verschenen: ‘De oertijd 19081921’, gevolgd door ‘Het Interbellum 1921-1940’ en ‘Oorlog en Vrede
1940-1956’.

Schrijver en oud-journalist Rob Krabben heeft een heerlijk boek uitgebracht. In ‘Oh ja! Het alfabet van onze
jeugd’ laat hij ons in woord en beeld
onze jeugd herbeleven aan de hand
van alfabetisch gerangschikte onderwerpen. Die variëren van voorwerpen
tot (bijna) verdwenen beroepen en van
producten van vroeger tot spelletjes
en de vroegere schooltijd.
Wie werd geboren in de jaren vijftig en zestig
weet wat het is op zaterdag in de teil te gaan, de
kleren van oudere broers en zussen te moeten afdragen. Die weet wat ‘bussie-trap’ is of ‘slierten’.
En dat je je fiets of je step met een luciferdoosje,
knijper en een elastiekje kon laten klinken als
een brommer. Of dat je door trouw drie bekers
melk per dag te drinken lid kon worden van de
Melkbrigade.
Het was een tijd van schaarste en zuinigheid, maar
ook van vindingrijkheid. Met weinig middelen
wisten mensen zich te redden en kinderen zich
te vermaken. En hoewel vroeger lang niet altijd
alles beter was, is praten en vertellen over vroeger
vaak heel leuk. Zeker met leeftijdsgenoten onder
elkaar. De Oud-Rotterdammer is daar iedere twee
weken het bewijs van. De stroom herinneringen
lijkt nooit te stoppen. Het boek ‘Oh ja! Het alfabet
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van onze jeugd’ sluit daar helemaal bij aan. Met
dit boek herleef je als lezer je jeugd, maar heb
je ook een mooi hulpmiddel om kinderen en
kleinkinderen te vertellen of te laten lezen over die
moeilijke, maar mooie jaren waarin een televisietoestel een bijzonderheid was en een telefoon nog
gewoon in een hokje op straat stond.
Het boek kost € 19,99, telt 192 pagina’s en is te
bestellen via de bon op deze pagina of de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl

De jaren zestig waren voor Feyenoord geweldig. De KNVB had in 1956 vier regionale
eerste klassen vervangen door één landelijke
eredivisie, met achttien clubs. Viermaal werd
Feyenoord landskampioen: in 1961, 1962,
1965 en 1969. In mei 1970 won de club zelfs
de Europacup 1. Een grandioze prestatie, die
Oudenaarden lovend heeft beschreven.
Feyenoord contracteerde in die periode de eerste
buitenlandse spelers. Harry Bild en later Ove
Kindvall en Franz Hasil hebben in RotterdamZuid voetbalgeschiedenis geschreven. Eddy
Pieters Graafland, Cor van der Gijp, Rinus Israël.
Coen Moulijn en Willem van Hanegem: ook zij
hebben er een aandeel in gehad. Trainer Ernst
Happel stuwde zijn elftal tot grote hoogten.

Net als de eerste drie boeken is ook het overvloedig geïllustreerde vierde deel een ‘monument’
voor Feyenoord. Jan Oudenaarden is intussen
bezig met de voorbereiding van deel vijf (’Het
nieuwe Feyenoord 1970-1984’) en deel zes (’Pieken en Dalen 1984-2002’).
Het door Trichis uitgegeven vierde Feyenoorddeel is voor 34,95 euro te bestellen via de bestelbon in deze krant of via de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl

Een ech Rotterdams snijplankie
Stukkie kaas, stukkie worst, toastjes of ander lekkers voor bij de borrel: het moet allemaal
ergens op geserveerd worden. Wat is er dan leuker dan een ‘ech Rotterdams snijplankie’ als
stevig ondergrondje waar je ook nog veilig je komkommertje, je brie of je leverworst op kunt
snijden? De Oud-Rotterdammer gaat ze vanaf nu verkopen.
De enige echte Rotterdamse snijplank
is gemaakt van massief hout, heeft
een afmeting van 35 bij 19 centimeter,
een handig gat om goed stevig beet
te houden of op te hangen en een
afbeelding van een containerschip in
de Rotterdamse haven erop.

De Rotterdamse snijplank kost 18,75
euro en mag natuurlijk in geen enkel
Rotterdam-gezind huishouden ontbreken. Haal ‘aan boord’ dat plankie...
Niet lullen, maar smullen!

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,99

De geschiedenis van Feyenoord, deel 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

34,95

Het Rotterdamse Snijplankie (geen boek dus) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

18,75

Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,95

Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s 1937-1945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

20,00

Was getekend Anton Pieck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,95

Oom Uitvinder. Jeugdherinneringen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

12,50

Rotterdam en de zee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

29,95

Ketelbinkie is van Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Poffen (over Noordereiland) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

24,95

Terbregge – Parel aan de Rotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,50

Het korps de baas. De geschiedenis van het Rotterdams politiekorps .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

29,95

Kanjer (over zangeres Rita Young) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

15,95

De Natte T-Doek (geen boek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

8,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Uitvaart basis € 2875,- Uitvaart compleet € 3750,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten, uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
plechtigheid en condoleance, condoleance boek, bloemen, koelingskosten,
kosten crematie, aangifte overlijden.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

Herdacht worden
zoals u bent
Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

aan uw begrafenis

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
Schinkelse Baan 6 •
2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl
www.welzijnswarenhuis.nl

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

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

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

Laat uw gebitsprothese
jaarlijks nakijken!

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

Onze vestigingen
Algemeen tandheelkundige
& tandprothetische praktijken
■

Capelle aan den IJssel

■

Rotterdam Ommoord

■

Zwijndrecht

■

Gouda

Tandprothetische praktijken
■

Dordrecht

■

Rotterdam IJsselmonde

■

Vlaardingen

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

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

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

LAAT U WEER LACHEN
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Alle verloven ingetrokken voor bluswerk
Op 11 maart 1969 moest ik opkomen voor mijn dienstplicht; lichting 69-2. Plaats van opkomst was
OCC Amersfoort (OCC = OpleidingsCentrum Cavalerie). Paarden heb ik niet gezien, wel veel tanks
en dan de Centurion in het bijzonder. We waren een van de laatste lichtingen die op deze tank de
dienstplicht vervulde. Latere lichtingen moesten tijdens de parate tijd ook omgeschoold worden op
de Leopard.
Na vier maanden opleiding werd ik
vanaf 14 juli 1969 ingedeeld bij het
43e tankbataljon, in Legerplaats ‘t
Harde. In principe ieder weekend naar
huis en om de veertien dagen had je
vrij vervoer. Ik had bijna altijd vrij
vervoer omdat we veel op oefening
waren in België, Duitsland of gewoon
in Nederland, ergens op een heide.
Bij een van de laatste buitenlandse
reisjes (begin juni naar Duitsland) was
het zo heet dat er van de oefeningen
niets terechtkwam. De tanks mochten
niet rijden, omdat ze teveel schade
zouden aanrichten aan de wegen;
aan de straatsteentjes of asfalt dat al
boterzacht was door die hitte. Het

werd dus een week zonnen. Sommige
militairen, die nog gewoon in hun
gevechtskleding liepen, mochten een
helikoptervluchtje maken met een
Alouette, want die hadden ook niets
te doen.
Heidebrand
Vrijdag 18 juni 1970 zaten we weer op
de kazerne. We hadden net gegeten en
moesten onze werkkleding verruilen
voor het nette ‘Eerste grijs’, omdat
er ‘s middags een parade zou zijn,
aangezien een of andere ‘hoge piet’
een nog hogere rang zou krijgen. Toen
we van de ‘vreetschuur’ terugliepen
naar onze barak, zagen we in de verte

De pers maakte melding van het ingetrokken verlof

een paar ﬂinke rookpluimen. Dat zag
er dreigend uit, maar was nog ver weg.
Even later was er paniek in de tent; de
heide stond in brand en de krachtige
wind stond recht op de kazerne. De
verkleedpartij (en de parade) ging niet
door, want we moesten alle tanks, benzinewagens en dergelijke van de tankplaats halen en naar veiliger oorden
brengen. De appèlplaats, waar overdag
NOOIT iemand overheen mocht
lopen. We moesten paraat blijven en
kregen te horen dat het weekendverlof
NIET doorging (zie krantenknipsel).
Zakdoek voor je mond
Vlak voor de brand de tankplaats
zou bereiken veranderde de wind,
waardoor slechts een puntje van het
kazerneterrein geraakt werd. De brand
sloeg over de spoorlijn (Amersfoort
- Zwolle, daar door wat bosjes en
vervolgens de rijksweg over richting
het dorpje ‘t Harde (met circa 4000
inwoners en vooral levend van de militairen). Grote paniek in het dorp en
wij moesten helpen met blussen. Nou
ja, dat is wel wat veel gezegd; zakdoek
voor je mond, gevuld waterﬂesje en de
beroemde pioniersschop waarmee je
uren bezig was om een schuttersputje
te graven.
Kleine vlammetjes
De brandweer deed het grove werk
en wij moesten in linie (naast elkaar)
door het ogenschijnlijk gebluste bos

Zonnen in plaats van oefenen

(althans wat daar van over was) lopen
om de ondergrondse brandjes uit te
slaan. Je zag overal kleine vlammetjes
uit de grond komen en dat woekerde
voort. Er werden ook tanks ingezet
om brede brandgangen te maken,
om het vuur tegen te houden. Bij een
kamergenoot, die tankchauffeur was,
viel vlak voor zijn tank een boom en
een zware tak kwam in zijn gezicht.
Zwaar gewond is hij afgevoerd naar
het ziekenhuis. We zijn hem een keer
gaan opzoeken en hij was er toen
nog niet best aan toe. Op 9 juli 1970
kwam er een eind aan mijn militaire
dienstplicht (wel vijf jaar later nog
drie weken op herhaling geweest). De
kamergenoot lag nog in het ziekenhuis
toen wij afzwaaiden.
Het was een van de grootste branden
in die tijd, waarbij ruim 600 hectare
bos en heidegebied, twee villa’s (in
het bos), een buitenverblijf en een ar-

beiderswoning werden getroffen. Ook
waren er een paar gewonde militairen.
Frans Polak
huzaar van het 43e tankbat
polakfrans@gmail.com

De kranten schreven uitgebreid over de
heidebrand op de Veluwe

300) Het meisje en de bokjes. Waar
spelen ze?

Door de lens van Hartog (257-258)
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.
301) Het circus is in de stad! Waar hebben ze hun kamp opgezet? Reacties gaarne naar
reinw@telfort.nl
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Speciale
actie: Rijbewijskeuring “75-plus” in ROTTERDAM
Celvo platform
loungeset

Afmeting 250 bij 250 cm
aluminium eucalyptushout
Iedere vrijdagmiddag (vanaf 19 juli a.s.) kunt u bij Medimark in Rotterdam
tegen een zeer speciaal tarief gekeurd worden voor de verlenging van uw
van €1199 voor
rijbewijs!

€ 999

Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u gekeurd worden voor het rijbewijs
zonder afspraak! Een zogenaamd inloopspreekuur.

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

OUD-ROTTERDAMMERTJES
Nieuwe oogst

Patat Bonken
5 kilo

€ 4,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

U moet dan wel beschikken over een zogenaamde ZD-code.
Deze kunt u alleen verkrijgen via www.cbr.nl en is noodzakelijk voor de keuring.
Rijbewijskeuring voor 75-plus voor slechts 35 Euro! (pinnen niet mogelijk)

OOK EEN
OUD-ROTTERDAMMERTJE
PLAATSEN?
BEL. 0180-820244

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

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

Maartactie

U vindt de arts van Medimark aan de
K.P. van de Mandelelaan 30,
3062 MB Rotterdam (Brainpark-I).
T. 010 - 272 27 77
De metro en bus stoppen op loopafstand aan de Kralingse Zoom en er is ruime
gratis parkeergelegenheid. De koffie/thee staat klaar voor als u onverhoopt
even moet wachten.

Meer collectie zien of online winkelen? Ga naar stigter-tuinmeubelen.nl

BORNEO
KLAVERBAAN
84

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT
ZWEEFPARASOL BERKELSE POORT
17

“Hogadent”

UPFIJSSEL
50 + DOEK 2651 JX BERKEL EN RODENRIJS
2908 KD CAPELLE AAN DEN
350 CM ROND, INCL KRUISPOOT EN HOES
T: 010 - 511 01 34
300x300 CM VIERKANT
a

T: 010 - 418 50 79

€ 599,

-

€ 369
,SIERRA LOUNGESET
ALUMINIUM TEAK
245X245 CM

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

MEGA DEA
€ 1.199,00

L

€ 895,00

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Onze ervaren tandarts Garritsen neemt in de maanden juni en juli
nog nieuwe patienten aan voor reguliere tandheelkunde

WEBER 8 KG BRIKETTEN

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

zakken a € 14,95 per stuk

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

3 HALEN, 2 BETALEN

Hogadent

CAPELLE A/D IJSSEL | KLAVERBAAN 84 | 010 - 418 50 79 | STIGTER-TUINMEUBELEN.NL

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur,
vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

Rondvaarten Schiedam

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

Afvaarten

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

Tarieven

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

WOONCOMPAS
en WOONVISIE

gaan samen verder!

kaartverkoop

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

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

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

U kunt voor al uw
woonzaken terecht op

wooncompas.nl
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Kippetjes
Omstreeks maart 1967 vertrok
ik, als dienstplichtig soldaat van
lichting ‘66-1 met de 43e Bevocie
Pabrig Bevoorradingscompagnie Pantserbrigade) - wat waren
ze goed in verzinnen van afkortingen bij Defensie - vanuit de
legerplaats Wittenberg met mijn
dienstmaten voor een grote legeroefening op de Duitse Lüneburgerheide, bij Celle en Höhne.
In dienst gekomen had ik een leergang tot
kok doorlopen en in diverse legerplaatsen
gewerkt, zoals bij de opleiding in Leiden
(Mospoort) en in de duinen van Katwijk, in
het spijtoptantenkamp aan de Dorpslaan te
Rotterdam Pendrecht én in de Officierskeuken van het vakantiehotel in Ossendrecht.
Wij vertrokken met de keukenploeg in twee
Daf’s YA314 naar de eindbestemming op
de Lüneburgerheide. Onze keuken daar
bestond uit langwerpige, gegraven gaten in
de grond voor de inklapbare kookplaten én
de Benzine Kook Toestellen (BKT’s). Om
ons uit zicht van een vijand te houden was
het geheel overdekt door een groot, groen
tentzeil, op zware tentpalen. Zijwanden
vond men niet nodig, zodat wij als koks en
slagers voortdurend blootgesteld waren aan
ijzige windvlagen uit het Oosten. Zo kookten, bakten en braadden we voor de hele
compagnie. Dat het niet het niveau van het
Okura of Hilton haalde, mag duidelijk zijn!
Op zekere dag kwamen twee sergeants
langs met enkele geplukte kippetjes. Of
wij die maar even voor hen wilden braden.
Als oudste in dienst had ik de leiding en
merkte op dat wij het erg druk hadden met
voorbereidingen voor het avondmaal en
daarom geen tijd hadden voor hun pleziertje. Geen probleem, zij wilden het best zelf
doen. Voor alle zekerheid legde ik even uit
hoe de BKT’s werkten; vullen met benzine,
op druk pompen, vernevelaar open zetten
en aansteken. Simpel zat. Maar terwijl de
vernevelaar de benzine onder de kookplaat
opvulde, gingen de heren nog even wat bespreken buiten de keukentent. De aanwezige
keukenbrigade was al afgetaaid vanwege
vervaarlijke benzinedampen en terwijl de
kippetjes in hun braadslee lagen te wachten
om bereid te worden, riep ik dat het tijd
werd voor actie anders zouden de kippetjes
nooit gaar worden. Dat idee werd onmiddellijk door één van de sergeants overgenomen. Hij wierp een brandende lucifer in
het kookgat! Een enorme steekvlam was
het gevolg met als resultaat een gat in het
tentdak en zwartgeblakerde kippetjes. Als
volleerde brandweerlui gingen mijn maten
en ik het inferno te lijf en spoten een aantal
brandblussers leeg op de vuurhaard; de kippetjes onder een laag schuim toedekkend.
De sergeants dropen treurend af en moesten
die avond gewoon genoegen nemen met
een compagnies balletje gehakt... Gelukkig
bleven persoonlijke ongelukken uit. Door
de betreffende BKT met koud water koel
te houden, kon een te verwachten explosie
voorkomen worden. Maar voor een eventuele vijand waren wij wél goed in beeld daar
midden op de Lüneburgerheide!
Joop de Haas
de2haasjes@gmail.com
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De Feijenoordstraat richting
Prins Hendrikkade is al flink verdwenen. Foto’s Jaap Berkhout/BOF

Huiden van
K&D
Twee weken geleden stond in deze krant een verhaal over
de Rotterdamse ex-burgemeester Bram Peper op cruisereis naar Noorwegen. Nu ruimte voor een andere bekende
Rotterdammer, Piet Lampen (1936, piet.lampen1936@gmail.
com).
Piet is de trotse vader van oorlogsfotograaf Jerry Lampen, winnaar van
meerdere Zilveren Camera’s, World Press Foto, was fotojournalist van het
jaar en op zijn naam staan diverse boeken. Piet Lampen las in De OudRotterdammer van 2 april 2019 een
artikel over het Noordereiland en wil
er iets aan toevoegen.
“Joke Avezaat-Hemerik schreef
het één en ander over de firma
Kruthoffer&Doll (K&D) in de
Feijenoordstraat 27. Ik ben bij dit
bedrijf op 1 september 1952
begonnen als jongste bediende en
ben er, ondanks mijn leeftijd (83
jaar) nog steeds mee verbonden.
Kruthoffer&Doll werd opgericht op
1 juli 1880 door Herman KruthofPrins Hendrikkade naar Van der Takstraat. De tweede straat rechts is de Feijenoordstraat.
fer en Georg Doll. Het werd een
in Brabant, waar destijds een grote
belangrijk expeditie- en controlevoorziening, CvA. Later is deze
schoenenindustrie was gevestigd.
opgegaan in de SHB, Stichting
bedrijf in de Rotterdamse haven,
Naast de huiden was K&D gespeciHavenbedrijven Rotterdam. Al
oorspronkelijk gevestigd aan de
naar gelang de opdracht werden
Boompjes waar later de Nederaliseerd in ontvangst en transzo’n 200 tot 250 mannen per dag
landsche Bank was. Vanwege het
portopslag van allerlei stukgoed,
aangenomen. In de huiden werken
bombardement in 1940 verhuisde
zoals grondnoten, aluminiumfolie,
betekende een dubbel taakloon,
K&D naar een pand in de Feijenmachines en nog veel meer.’’
vanwege de stank. Bij ons in dienst
oordstraat. Daarnaast was een soort
waren beëdigde controleurs; ik
uitdragerij van Van Kleef. K&D
Losse arbeiders
noem wat namen: Klaas Blommers,
kocht van deze zaak wat spulletjes
Tegenwoordig komen allerlei oliën/
Jan Clasquin, Jan Mullens, Arie,
om het kantoor in te richten. Het
vetten (vegetable oils) met grote
Dirk en Cor Pols, Dirk Cuiper,
pand telde drie verdiepingen. K&D
tankschepen aan, maar vroeger
Henk Pragt, Leo Lagarde en Dirk
was de grootste huidenexpediteur
werd dat spul hoofdzakelijk in
Zevenbergen, Frans Hemerik en
van Rotterdam. De huiden/vellen
vaten verscheept. K&D had de
buitenbaas Koos Visser, die na zijn
kwamen met schepen uit Argentiopdracht alles te beoordelen en te
pensioen werd opgevolgd door Piet
bemonsteren. Monsters moesnië, Australië, India, Marokko en
van der Wolf. Op 27 hadden we een
andere landen. Huiden werden hier
ten in een laboratorium worden
pakhuis waar monsters voor een
gedeeltelijk bewerkt en beoordeeld,
geanalyseerd, onder meer bij het nu
bepaalde tijd werden opgeslagen
waarna de goederen hoofdzakelijk
nog bestaande laboratorium Dr. A.
vanwege eventuele claims. We hadwerden verscheept via de Rijn naar
Verwey in de Coolhaven. Lampen
Mannheim, Weinheim, Worms en
vertelt: “Vanwege de huiden namen
den een pakhuisknecht, kantoorandere steden in Duitsland. Een
wij in die tijd losse arbeiders aan
loper en een -knecht. Op kantoor
klein deel ging naar de ‘leerstraat’
van de Centrale voor Arbeidswerkten we vijf volle dagen

(09.00-18.00) en op zaterdag van
09.00-14.00. Joke Avezaat noemde
haar vader, Frans Hemerik. Ik herinner me hem als een zeer amicale
man, keurig in het pak, achterover
strak gekamd haar met een beetje
brillantine en altijd met een aktetas.
Zij meldde dat hij in 1965 op
50-jarige leeftijd is overleden. Ik
weet het nog als de dag van gisteren. Volgens mij was hij eten aan
het klaarmaken op het gasfornuis.
Zijn nylonoverhemd vatte vlam en
hij werd met zware brandwonden
opgenomen in het ziekenhuis. Een
paar dagen later overleed hij aan
zijn verwondingen.’’
Illegale kroeg
“In de Feijenoordstraat zat op de
hoek Prins Hendrikkade het bedrijf
Nestorak (Akkermans) en daarnaast
een illegale kroeg, waar schippers
en arbeiders tussen werktijd een
stevige borrel nuttigden. Nestorak
en Rhenus vervoerden de huiden
naar West-Duitsland. De gemeente
onteigende K&D begin jaren zestig
wegens aanleg van de ondergrondse spoortunnel. Wij verhuisden
naar de Westersingel 117 en later
naar het Oudehoofdplein 4, in
1999 naar de Jongkindstraat, een
paar jaar later opnieuw naar de
Westersingel en zijn nu gevestigd
op Vondelingenplaat bij Pernis. In
1994 overleed plotseling de laatste
firmant Hans Kruthoffer, waarna
zijn kinderen in 1999 het bedrijf
verkochten aan Koole Tankopslag/
Tankrederij. Binnen Koole is K&D
een zelfstandige onderneming. In
2008 werd een identiek bedrijf
geïntegreerd en K&D heet vanaf
die tijd KrudoHSC. In de loop der
jaren ben ik door zelfstudie opgeklommen van jongste bediende
naar procuratiehouder en directeur.
Sinds 2003 ben ik gepensioneerd,
maar ben nog steeds betrokken.”
Reacties: reinw@telfort.nl

De slopers hebben stevig doorgewerkt. Van de Feijenoordstraat is vrijwel niets meer over.
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TANTE POST
Diensttijd (1)
April 1963 (63-2) ging ik op weg naar
vier maanden dienstopleiding in de
kazerne in Ossendrecht. Ik vond dat
eigenlijk best zonde van mijn tijd. Ik
werkte bij mijn vader in de bloemenwinkel op de Crooswijkseweg en had
het prima naar mijn zin. Ik speelde in
de rockband Trembling Five en had
verkering met Ria Westphal, gelukkig
nog steeds mijn meisje, haast 55 jaren
verder. Na vier maanden afzien in de
opleiding kwam ik terecht in Nijmegen, in de Kraaijenhof kazerne. Daar
leerde ik een biertje drinken; kleintje
30 cent en een grote pils 40 cent. Dat
waren nog eens tijden, al werd je niet
dronken van je soldij van € 1,50 per
dag. We waren paraat vanwege de
eventuele vijand uit het oosten. Het
betekende eenmaal per veertien dagen
naar huis. Het andere weekend kwam
mijn Ria naar Nijmegen en logeerde
daar bij ome Theo en tante Betje. Het
was de tijd van € 85,00 schoon per
vijfeneenhalf daagse werkweek en
iedereen was dik tevree. Het bleek
een grote oergezellige familie, met
veel kinderen en kleinkinderen. Zo
gezellig dat er het hele jaar werd
gespaard om vijf dagen dronken te
zijn tijdens het carnaval in de stad.
Omdat ik in het weekend niet altijd in
de kazerne hoefde te blijven, sliep ik
ook wel eens bij de familie, uiteraard
in het andere zolderkamertje. Maar op
zekere nacht sloop ik even naar mijn
Rietje in de andere slaapkamer. Voor
een uurtje. Om op te warmen. Ik dacht
‘dat heeft niemand gemerkt’, maar de
volgende morgen fluisterde ome Theo
mij zachtjes in voortaan in mijn eigen
koele bedje te blijven liggen.
In verband met de veiligheid voor het
land werd de compagnie met kerst en
nieuwjaar in tweeën gedeeld. Voor mij
werd dit nieuwjaarsverlof, wat mijn
vader niet best uitkwam in verband
met de drukke kerstdagen in de bloemenwinkel. Een brief van hem deed
wonderen en ik mocht met kerstverlof.
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

HTM naar RET
Erik Herbschleb (eherbie@ziggo.nl)
reageert op foto 270 in ‘Rotterdam
gefotografeerd’ van 13 november 2018:
“In april 1982 (dus niet in 1984 zoals
het bijschrift in DOR vermeldt) kwamen
twee Haagse trams van het type PCC
naar Rotterdam. Dit was bedoeld als een
proef, omdat in die dagen de HTM trams
in overvloed had vanwege de aflevering
van de nieuwe rood-beige gelede trams,
en Rotterdam heel krap in het rijdend
materiaal zat. Het betrof de wagens 1182
en 1185; op de foto staat de 1182, zo is
nog net te lezen. Ze reden op 15 april 1982 hun eerste rit (de foto is dus op deze eerste dag gemaakt) voor het publiek,
inclusief genodigden, op lijn 12. Dat was een versterkingslijn van lijn 2, de enige lijnen op Zuid; een tramverbinding met
het tramnet op Noord bestond in die dagen niet. Bij proefritten bleek dat de wagens geen problemen opleverden, al moest
hier en daar wel iets aan de bovenleiding worden aangepast. Dat gold ook voor de bediening van de elektrische wissels.
Eind mei keerden beide trams terug naar Den Haag. De proef om Haagse trams op lijn 12 te laten rijden was niet mislukt,
maar de inzichten waren veranderd. De RET wilde voor meerdere jaren huren, maar de HTM durfde dat niet, gezien
de vooruitzichten voor de jaren 1983/1984. Dan verwachte juist de HTM weer materieelgebrek, onder meer vanwege
uitbreiding van het tramnet. Jan Jager (j.jager77@upcmail.nl) vult aan: “Het proefrijden gebeurde ‘s nachts om het
ruimteprofiel te kunnen vaststellen. Ik werkte bij de RET op de afdeling Elektrisch Materieel en was als belangstellende
aanwezig. Het profiel was niet altijd op maat voor deze trams. Dat werd in de nacht door de bovenleidingploeg aangepast.
Het was de bedoeling Haagse trams te huren ter vervanging van de 100-serie die op zijn eind liep. Maar toen het er op
aankwam, waren de plannen bij de HTM gewijzigd en kon men geen wagens meer missen. Het bleef dus bij een proef.’’
Bij terugkomst bleek na twee dagen
dat niemand op de hoogte was van
mijn aanwezigheid wat uiteindelijk
nog veertien snipperdagen in de buurt
opleverde. Een meevaller was ook
dat er RK achter mijn naam bleek te
staan; een soort erfenis van mijn oma.
Toen leerde ik hoeveel katholieke
feestdagen er waren per jaar. Ik kon
vaak kiezen: of naar een kerkdienst of
de Zevenheuvelenweg lopen met volle
bepakking. Nou van het een werd je
heel moe en van het ander kreeg je
heel veel slaap achter in de kerk dus er
was weinig keus. Na zestien maanden
werd de Luwa aldaar opgeheven en
werd ik met veel dank en de hartelijke
groeten naar huis gestuurd!
J. Brands
06-50648247
J.brands@hotmail.nl

Diensttijd (2)
Pagina 9 van De Oud-Rotterdammer
van 5 maart was of ik mijzelf
terugzag. Ik was van lichting 1958
- 6 december 58/januari 59 en ben
opgekomen in kamp Ossendrecht voor
twee maanden opleiding. Daar kreeg
ik voor het eerst de A-Griep en moest
drie weken binnen blijven. Ik liep ook
vier weken zonder pet vanwege een te
groot hoofd. En iedere meerdere maar
snauwen: “Waar heb je je pet?”
In februari en maart 1959 ging ik
twee maanden naar Kamp Zeeburg
in Amsterdam, achter de Schellingwoudebrug. Een intendancekamp,
voor een opleiding typen en formulierentroep verzorgen. Tweemaal in
de week kreeg je er Indisch eten en
op woensdag gingen we lopend met
een grote groep naar de Walletjes.
Met Amsterdamse ouders wist ik de
snelste weg… In april en mei 59 werd

ik in de Kromhoutkazerne in Utrecht
wegwijs gemaakt in de onderdelen
die bij de Luchtdoelartillerie allemaal
vervangen kunnen/moeten worden.
Leuke tijd, vooral op de Oude Gracht,
waar we met ons salaris van FL.
1,00 per dag erin slaagden een pilsje
te nuttigen. Eind mei ‘59 werd ik
overgeplaatst naar Steenwijkerwold
en werd daar Korporaal Foerier bij de
45e Afd Lichte Luchtdoelartillerie. De
kapitein van onze stafbatterij moest
met nog wat kader een bivak maken in
Mourmelon, vlakbij Reims voor alle
personeel dat in het kader van oefeningen naar La Courtine ging ten zuiden
van Clermont-Ferrand. In de kazerne
Steenwijkerwold was weinig te doen,
maar als je in het parate weekend geen
wacht had, kon je op zaterdagavond
gaan dansen in Heerenveen. Er werd
daarvoor een dikke Daf beschikbaar
gesteld, zodat je ook weer voor 24.00

uur binnen kon zijn. Had je die gemist, dan maakten je maten je bed op
en moest je door het gat achter de munitiebunker weer naar binnen teneinde
om 8 uur op het appèl te zijn. Het
weekendverlof ging in drie gangen.
Was je bij de eerste gang, dan liftte je
vanaf station Steenwijk naar station
Meppel en was je met de burgertrein
twee uur eerder thuis.
Mijn eerste herhalingsoefening was
in Kampen (Opleidingskamp voor
Schrijvers en dergelijke). Drie weken
nutteloosheid. De tweede herhalingsoefening was in Kamp Crailo, waar
al het materiaal van Bescherming
Bevolking lag opgeslagen. Weer drie
weken nutteloosheid. Al het materiaal
had gebreken. De brandweerslangen
knalden na de eerste spanning/druk
uit elkaar.
Henk Holleman
henkholleman@planet.nl
Oud...Geheugen
Naar Oostvoorne gaan, heerlijk. Lekker warm, lekkere zee. Je horloge?
Verstoppen. Heel gemakkelijk, alleen
zorgen dat anderen het niet zien. Je
neemt een leeg zeepdoosje en verstopt
er je klokje in. Of, zoals het blad
Plus aanraadt, je stopt iets moois in
een lege schoongemaakte tube. Dat
vermoedt niemand. Dus je gaat rustig
pootje baden in je zwembroek. En
grapjes maken met de dames in de
golven. De Oud-Rotterdammer liggen
lezen terwijl je opdroogt. Maar wacht
eens, als je naar huis gereden bent, en
de volgende ochtend thuis je horloge
wilt pakken? Het ligt niet in de la.
Ouderdom, zeggen ze dan. Waarheid
is, dat ook jonge mensen dit overkomt.
De Amerikaanse psycholoog Skinner
wist de remedie : Als je iets verstopt,
kijk er dan zelf zestien seconden naar.
Dan zit het in je geheugen.
Dr. Anton de Man
ademan@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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contact op met Paul Fransen van de
HVPA via info@hvpa.nl. De HVPA
biedt haar oprechte excuses aan voor
het veroorzaakte ongemak.

Scouts van vroeger gezocht
lk zoek een aantal leden van de
toenmalige Scoutinggroep ‘Jan van
Hooff’ uit Rotterdam. Onder andere
Arie Mattoo, Tony Versluis, Peter en
Richard Goedhart, Ernest Kooiman en
Nico Rodenburg. Graag een reactie.

Mannenkoor zoekt zangers
Het Dockyard Mannenkoor Rotterdam
zoekt mannen die met ons willen meezingen voor ons Jubileumconcert op
zaterdagmiddag 26 oktober 2019. Wij
repeteren op maandagavond van 20.00
tot 22.00 uur. Deelname gratis, voor
muziek en kleding wordt gezorgd. Ons
koor bestaat uit mannen van 60 tot 89
jaar. Dus laat uw stem horen en meld
u aan; info Cor Weber, 0181-641744.

Hennie Klockhaus
h.klockhaus600@gmail.com
Xerxes-aandenken ruilen
Ik heb al jaren een aandenken in bezit
van Xerxes. Een Helmondia-Xerxes
penning, op standaard, gedateerd 14
augustus 1948. Welke lezer wil dit
ruilen voor een aandenken van een
transportbedrijf?

Gratis af te halen
Ik bezit een aantal zaken die op
Rotterdam betrekking hebben. Deze
spullen zijn voor niets af te halen in
Zoeterwoude-Rijndijk. Het gaat om:
een stenen doosje met op de deksel
een afbeelding van de Laurenskerk, 6
Euromast glazen, 2 Euromast pennen,
1 Rotterdamsche Lloyd diep bord en
een aantal boeken over Rotterdam
(Brienenoord, Feyenoord, Zestienhoven etc). Voor meer informatie kunt u
mij mailen.

A. van der Knijff
Pr. Hendrikstraat 345
3151 AK Hoek van Holland
0174-387197
Fout adres in foto-oproep
Enkele weken geleden deed de Historische Vereniging Prins Alexander
(HVPA) een oproep voor fotomateriaal voor haar expositie (T)huis
in de polder op 14 en 15 september.
In die oproep hebben zij helaas een
fout huisnummer vermeld, namelijk
Zanglijsterstraat 1169. Het juiste
adres is: Zanglijsterstraat 169, 3084
1
2
3
4
NT Rotterdam. Mocht u al foto’s per
12
post hebben verstuurd,
neem dan even

Roald Groeneveld

huisschilder bij zijn huwelijk was hij
broodbezorger en Joanna Petronella
Janssens, geboren 1918. Na haar overlijden is P. Pennings hertrouwd met
A.M. van de Langenberg geb..1920
hun laatste adres in 1948 was Jan
Sonjéstraat. 29b benedenhuis.
Dik Happé
dikhappee@gmail.com
Intocht Canadezen
Aan het eind van de oorlog beschikte
de hobbyfilmer J. Vaartjes nog over
enkele filmrolletjes die hij gebruikte
om de vreugdevolle intocht van het
Canadese leger en de aftocht van de
Duitse troepen vast te leggen. Hij
filmde vooral in de wijk Kralingen.
Die beelden zijn terecht gekomen in
het Stadsarchief van Rotterdam waar
filmer Bas Romeijn ze ontdekte. De
heer Vaartjes filmde onder andere op
de Voorschoterlaan, de Oude Dijk, bij
de Hoflaankerk, Korte Kade, Goudsesingel, Jan Vermeersingel, Oostzeedijk
en de Lusthofstraat. Ook toont hij
beelden van dodenherdenkingen en
van de viering van Koninginnedag op
31 augustus die uiteraard in het teken
stond van de bevrijding. Bas Romeijn
heeft de film gerestaureerd, van commentaar voorzien en voor ons op zijn
website gezet, zodat iedereen hem kan
10
11
bekijken. Ga daarvoor naar basromeijnfilms.blogspot.nl

Revue Valentijndag
Hans van der Vlist (h.v.d.vlist@hccnet.nl) herkent op foto 296 in de rubriek
‘Rotterdam gefotografeerd’ zangeres Corry Brokken en conferencier Piet
Muijselaar, de helft van het komiekenduo Snip en Snap. “De andere collega
- Willy Walden - kan ik op de foto niet ontdekken. Ik vermoed dat de foto
gemaakt is naar aanleiding van een revue genaamd ‘Valentijnsdag’.’’
Harry de Jong uit Alphen aan de Rijn (hjgm.dejong@xs4all.nl) nam na zijn
bezoek onlangs in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam een Oud-Rotterdammer mee naar huis. “Dat ben ik tenslotte ook, een geboren Rotterdammer.
Ik kende het blad wel, maar had het alweer een paar jaar niet meer gelezen.
Op de foto van Valentijnsdag herken ik van links naar rechts: Aase Rasmussen, vrouw van Willy Walden van Snip en Snap, naast haar waarschijnlijk de
vrouw van Piet Muyselaar (anders wellicht Corry Brokken) en Piet zelf. De
anderen zijn mij onbekend.’’
Ria Overzier riaoverzier@gmail.com) uit Rotterdam mailt: “Op de foto van
het Valentijnsfeest staat Corry Brokken in het midden, rechts van haar Willy
Walden, van het duo Snip en Snap.’’

KRUISWOORDPUZZEL
catzeiler@ziggo.nl
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Puzzel mee en win !!!
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Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs.
Ditmaal geven we vijf exemplaren weg van het boek Rotterdam
Kralingen in de 20e eeuw van Tinus en Bep de Does.
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De oplossing van de vorige keer was een regel van het bekende nummer van André Hazes:
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Ik 47
heb de zomer in mijn bol
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50

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan
voor DONDERDAG 18 JULI 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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Nesselande, dat61op 29, 30 en 31 augustus
zijn: J.H. Wijnhorst, Peter Wagebaert,
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21. inhoudsmaat (afk.); 22. niets(nut);
24.
deel
van
een
auto;
27.
maat
voor
aardappelen;
28.
dieren83
84
85
verblijf; 30. sociaal economische raad (afk.); 31. redactie (afk.); 32. verlangen (hoop); 33. deel van etmaal; 35. naviga86
87 44. deel van een jaar; 46. grondsoort; 47.
tiemiddel;
37. tuimeling; 38. stalen ros; 41. toiletartikel; 42. bokaal met visjes;
rivier in Rusland; 48. hecht geheel; 49. rivier in Duitsland; 50. insectenlarve; 52. wrede romeinse keizer; 54. gelaats- 2
uitdrukking; 56. karaat (afk.); 58. bestuur van een staat; 61. scheepsvloer; 62. mannelijk huisdier; 64. snijwerktuig;
Horizontaal 1. varkensvlees; 7. ergens tegen gekant zijn; 12. reuzenslang; 13. eirond; 14. roem; 15.
65.voorzetsel;
kiezelzandsteen;
67. oorlogstuig;
68. grappenmaker;
70.inhoudsmaat
soldatenkost; 72.
oude22.vochtmaat
van24.
vierdeel
ankers;
17. haarloos;
19. groot
natuurbos; 21.
(afk.);
niets(nut);
van73.
een
auto;
27. maat76.
voor
aardappelen;
28. dierenverblijf;
30. sociaal
(afk.); 31.
militair
ziekenhuis;
groef
(rillijn); 77. godsdienst
(afk.); 78. lading
van eeneconomische
schip. 79. aardigraad
en schattig;
81. redactie
heden;
32. verlangen (hoop); 33. deel van etmaal; 35. navigatiemiddel; 37. tuimeling; 38. stalen ros; 41.
82.(afk.);
aardkluit;
83. muggenlarve; 84. tennisterm; 86. periode van mooi weer kort voor de herfst; 87. trek in voedsel.
toiletartikel; 42. bokaal met visjes; 44. deel van een jaar; 46. grondsoort; 47. rivier in Rusland; 48.

hecht geheel; 49. rivier in Duitsland; 50. insectenlarve; 52. wrede romeinse keizer; 54. gelaatsuitdruk-
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Automobielbedrijf P.Troost & Zonen
500 occasions alle merken, alle prijsklassen.

Bekijk de auto’s online

www.troostautos.nl

Ford Ka

Mini

Suzuki Alto

Toyota Yaris

Kia cee’d

Volkswagen up!

Prijs € 3.950,- of 59,25 p/m

Prijs € 4.250,- of 63,75 p/m

Prijs € 5.450,- of 81,75 p/m

Prijs € 2.950,- of 44,25 p/m

Prijs € 12.950,- of 194,25 p/m

Prijs € 6.250,- of 93,75 p/m

 2004

 86.261 km

Kia Sportage

 2003

 175.420 km

Opel Astra

 2012

 62.600 km

 2005

Renault Kangoo

 216.231 km

 2013

Fiat Grande Punto

 76.624 km

 2013  108.906 km

Mazda 6

Citroën C1

Prijs € 7.450,- of 111,75 p/m

Prijs € 3.450,- of 51,75 p/m

at

Automa

Prijs € 22.950,- of 344,25 p/m
 2016

 36.753 km

Mercedes-Benz

Prijs € 8.450,- of 126,75 p/m
 2011

 134.183 km

Toyota Aygo

Prijs € 7.450,- of 111,75 p/m
 2016  72.046 km

Prijs € 5.450,- of 81,75 p/m
 2008

Volkswagen Polo

 61.858 km

 2010

BMW 2 Serie

 146.160 km Diesel

 2008

 85.798 km

Ford Focus

Kia Rio

Prijs € 14.950,- of 224,25 p/m

Prijs € 9.450,- of 141,75 p/m

at

Automa

Prijs € 18.450,- of 276,75 p/m
 2016

 63.987 km

Seat Altea

Prijs € 3.950,- of 59,25 p/m
 2008

 109.555 km

Toyota Aygo

Prijs € 13.950,- of 209,25 p/m
 2012

Prijs € 29.950,- of 449,25 p/m
 2017

 100.359 km

Renault Clio

 20.920 km

 2017

Volkswagen up!

 43.799 km

Mercedes-Benz

 2013

 97.932 km

Hyundai i10
at

Automa

Prijs € 7.950,- of 119,25 p/m
 2011

 172.684 km

Prijs € 7.250- of 108,75 p/m
 2016

 109.390 km

Prijs € 11.950,- of 179,25 p/m
 2016

 23.929 km

Prijs € 6.950,- of 104,25 p/m
 2012

Prijs € 22.950,- of 344,25 p/m

 40.400 km

 2015

 47.123 km

Prijs € 9.450,- of 141,75 p/m
 2013

 29.825 km

Renault Mégane

Toyota Corolla

Kia Rio

Audi A1

Volkswagen Polo

Audi A4

Prijs € 8.250,- of 123,75 p/m

Prijs € 4.950,- of 74,25 p/m

Prijs € 4.250,- of 63,75 p/m

Prijs € 9.950,- of 149,25 p/m

Prijs € 11.950,- of 179,25 p/m

Prijs € 17.950,- of 269,25 p/m

 2010

 92.165 km

BMW X5

 2006

 157.387 km

Peugeot 107

 2007

 113.827 km

 2011

Kia cee’d

 79.443 km

Volkswagen Polo

 2015

 71.564 km

Mercedes-Benz A-Klas

 2014

 90.746 km

Volkswagen Polo

at

Automa

Prijs € 52.950,- of 794,25 p/m
 2016

 91.174 km

Prijs € 4.450,- of 66,75 p/m
 2011

 156.000 km

Prijs € 5.450,- of 81,75 p/m
 2009

 179.753 km

Prijs € 11.950,- of 179,25p/m
 2015

Prijs € 24.950,- of 374,25 p/m

 75.303 km

 2016

 71.923 km

Prijs € 13.250,- of 198,75 p/m
 2015

 15.356 km

Renault Twingo

Mitsubishi Outlander

Seat Ibiza

Kia Picanto

Daihatsu Cuore

Kia Picanto

Prijs € 6.950,- of 104,25 p/m

Prijs € 4.450,- of 66,75 p/m

Prijs € 1.950,- of 29,25 p/m

Prijs € 7.650,- of 114,75 p/m

Prijs € 1.950,- of 29,25 p/m

Prijs € 6.600,- of 99,00 p/m

 2015

 113.190 km

Hellevoetsluis
Christiaan Huygensweg 28-30
3225 LD Hellevoetsluis
T. 0181-312366
E. info@autobedrijf-troost.nl

 2005

 175.630 km

 2003

 259.785 km

Spijkenisse
Mizarstraat 2
3204 VG Spijkenisse
T. 0181-612667
E. spijkenisse@autobedrijf-troost.nl

 2015

 92.729 km

Spijkenisse
Faradayweg 10
3205 KS Spijkenisse
T. 0181-615533
E. kiaspijkenisse@autobedrijf-troost.nl

 2005

 124.337 km

 2011

Rotterdam
Giessenweg 70 – 72
3044 AM Rotterdam
T. 010-4264546
E. rotterdam@autobedrijf-troost.nl

 28.139 km

