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Zo kan het wel eens gaan. Je 
groeit op in een grote stad als 
Rotterdam, stamt af van een 
familie van handarbeiders, zo-
als boekbinders en drukkers, 
schoenmakers, stoffeerders, 
meubelmakers en een instru-
mentenmaker en dan word je 
eigenaar van een grote farm, 
ergens in het noordwesten 
van Canada. Hoe is dat zo 
gegaan? 

De buurt waar wij woonden, was toen 
eigenlijk al de buitenkant van de stad. 
Want vanaf ons huis was het hemels-
breed misschien maar 500 meter en 
dan stroomde daar de Nieuwe Maas 
en ertussen had je de scheepswerf 
van Piet Smit, het rangeerterrein, de 
spoorsloot en de Westvarkenoordse-
weg. De eerste boerderijen stonden al 
aan het eind van deze weg. Wij zagen 
vanuit huis de schepen groeien op de 
scheepswerf. Tussen Piet Smit en het 
rangeerterrein, met de hoofdspoorbaan 
Rotterdam-Dordrecht en verder, lag 
een stuk overgeschoten grond dat 
niet werd gebruikt. Dus maakte de 
gemeente het geschikt voor school-
tuintjes voor de scholen van Hillesluis. 

Ook leerlingen van de Johan Boger-
manschool op het Stichtseplein had-
den daar wel oren naar. Eén van mijn 
broers zat, toen nog, op die school en 
kreeg ook zo’n schooltuintje. Het was 

maar een paar vierkante meters, maar 
groot genoeg om daar radijs, sterkers 
en sla op te verbouwen of een bloe-
metje. Dat schooltuintje bracht hem 
op het idee van “Ik wil boer worden”. 
En zo geschiedde. Na de lagere school 
moest er gekozen worden: ambachts-
school of land en tuinbouwschool. Het 
werd dus de LTB in Barendrecht op de 
Eerste Barendrechtseweg. Na een jaar 
of drie, denk ik, had hij zijn diploma 
op zak en kon aan het werk. Hij heeft 
een aantal jaren bij verschillende 
boeren op IJsselmonde gewerkt.

Emigreren
In de jaren vijftig was het mogelijk 
onder andere naar Canada te emigre-
ren. Zelf had ik het voorbeeld gegeven 
en binnen drie jaar waren drie broers 
bij elkaar, in het westen van Canada. 
Het was voor de jonge boer hard 
werken geblazen op het land, maar het 
ging goed. Soms deed hij seizoens-
werk in Ontario. Hij zat dan in de 
tabaksoogst en dat verdiende best 
goed. Het was wel een paar duizend 
kilometers rijden van de West naar 
Ontario en ook weer terug. Op die ma-

nier kon hij aardig wat sparen, zodat, 
toen er een boerderij met land te koop 
kwam, hij er een bod op kon doen en 
hij had het. De grondprijzen waren 
begin jaren zestig wel ietsje lager 
dan vandaag. Aan het land van zijn 
boerderij grensde ook het land van 
een plattelandsschool. Zo’n schooltje 
als in ‘het kleine huis op de prairie’: 
een blokhutgebouwtje. Dat stond al 
jaren leeg en was vervallen. De ramen 
lagen er allemaal uit, dus vlogen de 
zwaluwen er in en uit, want ze hadden 
daar hun nesten. Die schoolgrond 
kwam te koop en werd ook door het 
Rotterdamse boertje gekocht. Alles 
bij elkaar was het een flink bedrijf 
geworden. Langs de farm stroomt 

de Mc Leod rivier. Vooral in het late 
voorjaar komt er een massa water 
vanaf de Rocky Mountains via de 
vele bergbeken aanzetten, waardoor 
wel eens een hele hoek van het land 
verdween. De spoorlijn van Toronto 
naar Vancouver loopt ook langs zijn 
farm. Lange goederentreinen, wagons 
gevuld met granen, ijzer, kolen, auto’s 
en containers denderen langs zijn huis. 
Op den duur wen je er wel aan.

Bevers en beren
Bevers vind je ook op zijn farm, net 
als elanden en beren. Een mooie plek 
om te wonen en je dagelijks brood te 
verdienen. Toen hij ooit begon met 
dat schooltuintje, jaren geleden, had 
hij niet kunnen vermoeden dat het 
allemaal zo zou gaan. Maar wie weet 
dat eigenlijk wel? Hij is nu zo’n beetje 
uitgeboerd. Zijn zoon runt de farm 
met zijn gezin en heeft een bloeiend 
bedrijf. Toen wij uit Rotterdam ver-
trokken, gebeurde er heel wat…

Simon Fousert sr.
simontini@hotmail.nl

Waar een schooltuintje toe kan leiden...
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Aan het werk in de schoolwerktuin van Rotterdam. De vogelverschrikker kijkt toe

Oplage: 122.000 ex.

Vaarwel Nederland, op naar Canada. Duizenden emigranten deden dat in de jaren vijftig

Beren kun je zomaar tegenkomen op het 
land van mijn broer

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door 
de kleine details. Door aandacht en kennis van 

zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 
van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:
	 digitaal scherm met kilometerteller
 zeer wendbaar 
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg
 uit voorraad leverbaar

4-wiel scootmobiel 
Mercurius

Snelheid: 
15 km/u

Actieradius: 
ca. 45 km

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

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

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

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

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

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Huis kopen of verkopen 
en benieuwd wat wij 
voor u kunnen betekenen?

Neem nu contact op 
voor vrijblijvend advies

LH Makelaars kijkt verder!
010-4520200010 - 452 02 00
Oostmaaslaan 105 | 3063 AP Rotterdam | www.lhmakelaars.nl

Wij kijken verder

Als je naar het 
verleden blijft kijken, 
dan mis je de toekomst



Met een briefje van de ‘adjudant 
dienststaten’ mocht ik bij de Roteb aan 
de Zaagmolenkade een echte gebruikte 
‘Simplex’, met politiezweefzadel op-
halen. Met het handzame wijk- en pos-
tenboekje en een politiefluitje was ik 
op surveillance (geen ander communi-
catiemiddel). Je moest surveilleren in 
je aangewezen wijk via een begin- en 
een eindpunt en op het half uur moest 
je op het meldpunt aanwezig zijn. 
Zo was je altijd controleerbaar. In dit 
geval was het meldpunt Schiedamse-
singel, hoek Kortenaerstraat.

Ik stond daar met de dienstfiets aan de 
hand te wachten op controle, die ech-
ter nooit kwam! Autoverkeer kenden 
we nauwelijks. Plotseling zag ik een 
legergroen Opeltje met een DD-kente-
ken in mijn richting rijden. Dat waren 
ingevoerde auto’s uit Duitsland met 
een al dan niet opzettelijk gemaakte 
deuk, vanwege de invoerrechten. DD 
stond al gauw bekend als ‘Duitse 
Deuk’.
Achter het autootje renden wel 
twaalf volwassenen en kinderen. Ze 
schreeuwden en ik hoorde: “Agent, 

houd hem tegen, hij is zo blauw als 
een aap.” Later bleek dat ‘hij’ van 
middelbare leeftijd was, afkomstig 
van de Zuidhollandse eilanden en zo 
zat als de achtervolgers riepen. Op 
het moment dat het tot mij doordrong, 
reed hij voor mij langs, linksaf de 
Schiedamsesingel op. Ik sprong op 
mijn fiets en sjeesde achter hem aan. 
Het raam van het linkerportier stond 
geheel open en ik greep mij daaraan 
vast. De bestuurder moet zich rot 
geschrokken zijn, want het toenmalige 
zwarte uniform leek erg veel op het 
gehate NSB-uniform. Ik ben van begin 
1935 en heb die figuren meegemaakt 
in de Tweede Wereldoorlog.

Zonder rijbewijs
Ik bedacht wel dat ik iets moest doen. 
Ik bezat toen zelf nog geen rijbewijs. 
Het hoofdbureau was nog zeker vier 
à vijf kilometer weg. Liet ik hem 
stoppen, dan stond ik op straat met 
een zwaar bezopen vent, zonder 
enige vorm van vervoer en de kans 
dat hij helemaal in elkaar geslagen 
zou worden door de achtervolgende 
menigte. Ik besloot hem te laten rijden 
met mijn aanwijzingen, daarbij stevig 
het autoportier vasthoudend. Ik gaf 
hem luid en duidelijk bevelen en hij 
volgde die zonder enig tegenstribbelen 
keurig op.
Bij het oogziekenhuis, reden we 

voorzichtig linksaf, de Schiedamse 
Vest op en zo rechtdoor over de 
Coolsingel (het Churchillplein bestond 
nog niet). Postkantoor voorbij en naar 
rechts in de richting van het hoofdbu-
reau. Onder de verbindingsluis met 
het stadhuis, was de ingang van het 
bureau Centrum. Met zweet op mijn 
rug bracht ik hem bij de wachtcom-
mandant. Niemand van mijn collega’s 
en - of chefagenten (dat waren de 
brigadiers) hadden ervaring met een 
dronken automobilist!

Soppencel
De wachtcommandant wist wel dat 
er bloed geprikt moest worden en 
de politiearts werd opgeroepen. Op 
de dokterskamer werden bloed en 
urine afgenomen en prestatieproeven 

gehouden, zoals een vinger naar je 
neus brengen en op een been gaan 
staan. Dat was bij mijn cliënt allemaal 
overbodig, die was al blij, dat hij wak-
ker kon blijven. De bestuurder werd 
daarna ter ontnuchtering geplaatst in 
een ontnuchteringscel, de soppen-
cel in politiekringen. Als ik het nu 
overdenk, is het net zo’n oude Charley 
Chaplinfilm.

Nu, bijna 60 jaar later, denk ik: Ik 
zal het vast niet goed hebben gedaan, 
maar geen enkele chef heeft mij toen 
gecorrigeerd. Ik kreeg zelfs nog een 
schouderklopje toe.

Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

Mijn eerste dronken automobilist
Het moet op een zonnige zondagmiddag in 1958 zijn geweest. Ik 
zat weer lekker in mijn vel. Ik had mijn vaste aanstelling gekre-
gen en mijn daaraan gekoppelde flatje in Pendrecht. Mijn gezin-
netje hoefde niet meer op de zolderkamer te wonen. Bovendien 
was ik bevorderd van vaste voetagent naar rijwielagent.
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Deze man schreef stukjes in het Za-
terdags Bijvoegsel van de NRC en dat 
boekje was hier een bundeling van. On-
gehoord geestige en snedige verhalen 
over Nederland en de Nederlanders. Ik 
had nog nooit van de schrijver gehoord, 
laat staan iets van hem gelezen, en ik 
ben er ook niet in geslaagd iets over 
hem te weten te komen, bijvoorbeeld 
of hij überhaupt nog leeft. Hij was ge-
boren in 1932, dus zou hij al behoorlijk 
oud zijn.

Zoals gezegd buitengewoon intelligent 
geschreven Nederlands, waar kan een 
Maori dat geleerd hebben? En heel hu-

moristische en scherpe observaties van 
ons en ons land, zijn tweede vaderland 
dus. Wat vindt u bijvoorbeeld van de 
volgende zin:
“Wie geboren en getogen is in Christ-
church op South Island, maar nu al 
vijftien jaar gehuwd en wel met een 
blonde Nederlandse op een van jullie 
Amsterdamse grachten woont, staat 
nog dagelijks verbaasd over de vor-
mende hand van Calvijn hier te lande”. 
En dan beschrijft hij de Calvinistische 
sfeer van onze samenleving, namelijk 
dat genieten laag in aanzien staat, want: 
“Hier geldt immers alom het adagium 
dat nood iets moois en hoogs is, ons 
opgelegd door God tot redding van 
onze ziel. Wie echt lijdt heeft het al 
bijna gemaakt.”
(Denk aan Annie Schmidt die schreef: 
“Lachen mag van God.”)

In een ander verhaal stelt hij de 
Nederlandse filmkritiek aan de kaak, 
die er volgens hem voornamelijk uit 
bestaat het hele verhaal van de film 
te vertellen, “…en daarmee wordt 
merkwaardigerwijze totaal miskend dat 
de filmer nu juist probeert zijn publiek 
een verhaal te vertellen dat het nog niét 
kent.”

Een verhaal heet “Nonsens” en behan-
delt het feminisme. En wel zo: “Het 
feminisme is iets prachtigs. Wie zou er 
tegen kunnen zijn dat vrouwen zich uit 
hun achtergestelde positie opwerken, 
net als arbeiders, negers en lieden die 
de eigen sekse beminnen?” (Merk hier 
op dat het woord ‘negers’ gewoon 
wordt gebruikt, hetgeen tot voor kort 
ook nooit als scheldwoord werd gezien, 
en zeker niet werd bedoeld.) En dan 
komt ie: “Mijn eigen aarzeling begint 
pas als de vrouwelijke medemens zich 
in zelfgekozen getto’s begint af te 
zonderen en zich met haar praatgroep 
in het vrouwenhuis terugtrekt om haar 
zusters vaginaal te spiegelen…”
Superieur geschreven, wie is of was 
die man?

Wat dacht u van het volgende: “Hoewel 
ik heel wat afreis, heb ik nog in geen 
enkel land zoveel reclame gezien voor 
energiebesparing als in ons kleine 
Nederland.”
(Let wel, dit is geschreven in 1980, 
veertig jaar geleden.) “Trouwens ook 
de acties tégen kernenergie of autorij-
den en vóór het behoud van de eeuwig 
zingende bossen nemen in dit land 
krachtiger vormen aan dan waar ook ter 

wereld….(…) Hoe komt het toch dat in 
dit land, sinds de club van Rome hier 
op ongekende schaal wortel schoot, ie-
dere ethische opwelling meteen furore 
maakt? Zouden mijn nieuwe landge-
noten (…) ronduit ‘beter’ zijn dan de 
overige bewoners van de aardbol? Het 
is mogelijk, maar ook kan het antwoord 
in andere richting gezocht worden. De 
modale Nederlander heeft de neiging 
de hele aarde te zien als een op groter 
schaal uitgevoerde versie van zijn eigen 
achtertuin. Daarom gaat hij er ook van 
uit (…) (dat) …het wegkwijnen van 
het herderstasje en diverse korstmossen 
op de Veluwe, vertaald moet worden in 
wereldwijde rampen.”

Een ander briljant stuk gaat over wat 
hij noemt “de minachting van de Ne-
derlander voor zijn eigen taal.” Maar ik 
heb geen plaats meer.

Wie was die man? Waar is ie gebleven? 
Of betreft het hier een mystificatie? 
Wie weet iets?

 

 

Maori op klompen
Van een vriend kreeg ik een 
boekje te lezen. Grote ABC 
nr. 373 van de Arbeiderspers, 
uitgegeven in 1980. Het heet 
‘Maori op klompen’ en is ge-
schreven door ene Paul Abbey, 
die volgens de flaptekst inder-
daad een Maori is, u weet wel, 
de oorspronkelijke bewoners 
van Nieuw Zeeland, en die, 
lang verhaal kort, via een hu-
welijk in Nederland terecht is 
gekomen, allemaal dus alweer 
meer dan veertig jaar geleden.
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Je kon wel een auto in beslag nemen, maar wat te doen als je zelf als agent geen rijbewijs had? 
(foto's Anefo/Nationaal Archief)

Pas in november 1974 kwam het blaaspijpje om weggebruikers te controleren op alcoholgebruik 
in het verkeer (foto: Anefo/Nationaal Archief)
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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.

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren 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.

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.

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook 
kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Hee�  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.

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. 

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 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

>  Afvoer van het vuil
>  Duidelijke prijsopgave
>  Garantie op al ons werk
>  Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:
Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

C o n c e p t  U i t v a a r t
010 - 419 08 72

Wij bieden:

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

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

BENT U SLECHT TER BEEN DAN KOMEN WIJ GEWOON BIJ U 
THUIS!!

(extra kostenaan verbonden)

BTR REIZEN
www.BTRreizen.nl

    055 - 5059500  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

Bus excursievakanties Bus excursievakanties 

Instap: Den Haag Instap: Den Haag -- Rotterdam Rotterdam -- UtrechtUtrecht

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***

2323--27 dec. voor slechts 27 dec. voor slechts € 445,€ 445,-- p.p.p.p.

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels 

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes

All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 279,€ 279,-- p.p.p.p.

+

Nieuw

€ 100,-  Korting
€ 100,

7 dg. Rijn7 dg. Rijn–– en Moezelcruise en Moezelcruise 
met luxe cruiseschip Dutch Melody ****met luxe cruiseschip Dutch Melody ****

van 9 t/m 15 okt. 2019van 9 t/m 15 okt. 2019
Profiteer van € 100,Profiteer van € 100,-- p.p. Kortingp.p. Korting

van € 898,van € 898,-- nu al vanafnu al vanaf € 798,€ 798,-- p.p.p.p.
Deze luxe cruise is o.a. inclusief:Deze luxe cruise is o.a. inclusief:
 Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. 
 Mooie vaarprogrammaMooie vaarprogramma
 Volpension met veel extra’s Volpension met veel extra’s 

RiviercruisesRiviercruises

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***All Inclusive Hotel ‘t Holt ***
Diepenheim / TwenteDiepenheim / Twente

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 259,€ 259,-- p.p.p.p.

All Inclusive Hotel Maasduinen ***All Inclusive Hotel Maasduinen ***
Velden / LimburgVelden / Limburg

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 269,€ 269,-- p.p.p.p.

Nieuw
Nieuw

All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 263,€ 263,-- p.p.p.p.

AllAll InclusiveInclusive Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***
Stadtkyll / Vulkaaneifel / DuitslandStadtkyll / Vulkaaneifel / Duitsland
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 259€ 259-- p.p.p.p.

65   Korting

All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****
Assen / Drenthe Assen / Drenthe 

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va. € 229,€ 229,-- p.p.p.p.

Autovakanties  Autovakanties  

Vele gastvrije All InclusiveVele gastvrije All Inclusive
hotels in Nederland & Duitslandhotels in Nederland & Duitsland

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***

2323--27 sept. voor slechts  27 sept. voor slechts  € 389,€ 389,-- p.p.p.p.



 Ken je dit nog? Een ontspoorde tram. Maar waar en wanneer? Weet u het nog? Het gebeurde natuurlijk 
wel vaker dat een Rotterdamse tram ontspoorde. Heeft u het wel eens meegemaakt? Had het gevolgen? 
Heeft u er bijzondere herinneringen aan? We zijn weer benieuwd naar uw anekdotes en verhalen. Stuur ze 
ons, zodat we er weer een boeiende afl evering van deze rubirek van kunnen maken! Dat kan naar: info@
deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den Ijssel. Op www.deoudrotterdammer.nl is de foto groter te bekijken.   

  Ton IJzerman (80 jaar): “We zien hier die goeie 
ouwe elevator 4 van de Graan Elevator Maat-
schappij in Rotterdam. Zij is niet meer. Gebouwd 
in 1908 heeft ze dienst gedaan bij de GEM tot 
1975. Er werd een poging gedaan tot restaureren 
en overgedragen aan de Stoomstichting BV te 
Rotterdam. Na diverse problemen en geldgebrek 
werd de poging gestaakt en een oude elevator 
gekocht in Antwerpen. Deze werd gerestaureerd 
met diverse onderdelen van elevator 4. Ik ben 
granencontroleur geweest bij o.a. Petersons Ha-
venbedrijf (PHB) in Rotterdam en zal ongetwij-
feld wel eens op elevator 4 geweest zijn.”

    Michel Pappaioannou: “Dit is een foto van de 
elevator 19, die in de Leuvehaven ligt. Deze ele-
vator komt mij heel bekend voor. Ik werkte van 
1975 tot 1980 als waterklerk bij Het Algemeen 
Vrachtkantoor. AVK was een controlebedrijf en 
onderdeel van Unilever. Ik kwam regelmatig aan 
boord van bulkschepen die aan de Maashaven 
lagen en granen en veevoeders losten in lichters 
en coasters. De overslag gebeurde met elevatoren 
van de Graanelevator Maatschappij, kortweg 
GEM genoemd. De ‘veter 19’, zoals de haven-
werkers die noemden, had een zuigcapaciteit van 
een paar honderd ton per uur. In feite was de 19 
een kleine elevator, want later kwamen er grotere 
zoals de “52 en de 53” die een grotere capaciteit 
hadden. De elevator ligt nu (nog) in de Leuveha-
ven afgemeerd bij het Maritiem Buitenmuseum.”

    Kitty Donker-Schoonhoven: “Wanneer de bin-
nenschepen verschillende soorten graan moesten 

laden, werden die gescheiden door zogeheten 
separatiekleden. Die werden besteld bij Hamel. In 
de zeeschepen moest het graan voor de elevator 
bijeen worden gebracht door ‘trimmers’. Dit was 
geen leuk baantje, waarbij de trimmers altijd in 
het ruim van de zeeschepen stonden. Tot mijn 
dertiende jaar heb ik op een binnenschip gewoond 
en ik weet nog dat het hele schip onder het stof 
zat wanneer we ‘Irak gerst’ moesten laden. Mijn 
vader vond dat eerst het schip schoongemaakt 
moest worden en dan moest mijn moeder aan 
het roer. Beneden in de roef lag het stof dan 
duimendik, maar eerst moest het schip schoon en 
dan de rest. De graanelevator op de foto ligt in de 
Leuvehaven. Op de achtergrond is het gebouw 
te zien waar de winkel Gerzon was gehuisvest. 
Het beeld van Zadkine was nog niet verplaatst. 
Er ligt wel een museumschip, maar het Maritiem 
museum was nog niet gebouwd.”

    Kees Verhulst. “Dit is één van de vele graane-
levatoren die vooral in de Maashaven in bedrijf 
waren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen 
de graanelevatoren, om aan oorlogsgeweld te 
ontkomen, een ligplaats in de Hollandsche IJssel 
richting Capelle- en Krimpen aan den IJssel. Na 
de oorlog konden ze veilig terugkeren en weer 
dienst doen.”

    P. Bijl: “Dit is het Elevator 4 van de Graanele-
vator maatschappij. Hij loste schepen met graan, 
kopra enzovoorts. Toen ik er werkte was de eerst 
machinist Arie Bil. ik was tweede machinist. Op 
de achtergrond zie ik het ramschip De Buffel, 

waar ik in mijn diensttijd op heb geslapen in een 
hangmat. Toen lag hij in Amsterdam.”

    Lenie Sijlaar: “Dit gevaarte is een graaneleva-
tor, ook wel een veter genoemd, die de GEM 
gebruikte om zaden en granen op te zuigen uit 
het ruim van grote zeeschepen en over te slaan in 
kleine binnenvaartschepen. Ze lagen in de Maas- 
en Waalhaven. Nu heeft EBS er nog een paar. 
Sommige waren bewoond. Ik heb er dikwijls 
geslapen. M’n vader was machinist op elevator 6. 
Ze hadden allemaal een nummer. Deze is geluk-
kig bewaard gebleven en ligt bij het Maritiem 
Museum.”

    J.H. van Kleeff: “Dit is graanelevator nr. 4, waar 
ik elevatorschipper op was. Deze elevators wer-
den gebruikt om graan uit de ruimen van zeesche-
pen te zuigen en over te storten in binnenvaart- en 
rijnschepen. Ikzelf ben goed bekend met deze 
elevator, want ik moest een keer een hijs naar 
boven draaien, maar toen zat mijn mouw vast op 
de knop van de winch en werd ik mee naar boven 
gedraaid. Toen de hijs eenmaal boven was, stortte 
die naar beneden en werd ik acht meter de lucht 
in getrokken, waarna ik naar beneden viel en op 
het elevatordek terechtkwam. Met als gevolg dat 
mijn arm op verschillende plaatsen gebroken en 
verbrijzeld was. Gelukkig zijn ze er toen in het 
ziekenhuis in geslaagd met schroeven en platen 
mijn arm te repareren en alles in orde te krijgen. 
Ik heb na anderhalf jaar mijn werk op de elevator 
weer kunnen hervatten. Ik ben nu 85 jaar, maar 
denk nog dikwijls terug aan die 38 jaar dat ik 
met plezier bij de graanelevatormaatschappij heb 
gewerkt.”

    Bemanning graanelevator: “Ken je dit nog? 
Jazeker! Voor ons, bemanning van ‘s werelds 
allerlaatste nog bedrijfsklare stoomgraanelevator, 
geen enkel probleem. Sterker nog, een feest van 
herkenning. We zien de GEM 4 (Graanelevator 
Maatschappij) in de Leuvehaven, op weg naar 
de ligplaats naast de Buffel. Ook zien we de 
schoorsteen van de stoomsleper Dockyard V. 
Elevators zijn in de Rotterdamse haven kort na 
1900 ingevoerd en ingezet voor de overslag van 
schip naar schip van ‘agribulk’ (granen, zaden, 
enz.). De stoomaangedreven elevatoren konden 
in theorie 200 ton per uur overslaan. Eind jaren 

70 zijn de laatste stoomelevators buiten gebruik 
gesteld. Elevator 4 is half jaren tachtig door 
de GEM afgestaan aan Stichting Technische 
Restauraties Rijnmond (STERR) die de elevator 
zou restaureren met de inzet van mensen die om 
welke reden dan ook zonder betaald werk waren. 
Om aan de benodigde reservedelen te komen, 
kocht deze stichting in 1985 Stadsgraanzuiger 19 
in Antwerpen aan. In 1987 nam het toen net op-
gerichte Maritiem Buitenmuseum deze taak over 
en gaf het beheer van beide elevators in handen 
van de speciaal daarvoor opgerichte Stichting 
Rotterdamse Graanelevator. Sindsdien beheren 
wij dit unieke werktuig, bemannen het bij ma-
ritieme evenementen, demonstreren de werking 
en restaureerden het gehele werktuig. Kort na de 
start van de restauratie is in 1988 besloten de ‘4’ 
te slopen en onderdelen te gebruiken voor de in 
veel betere staat verkerende “19”. En toen was 
er nog maar één. De ‘19’ wordt nog altijd door 
ons beheerd en onderhouden. Enkelen van ons 
doen dit al 32 jaar en weer anderen al twintig plus 
jaar. De kernbemanning van rond tien mensen 
waaronder nog een echte GEMmer (machinist 
Van der Touw/ 84 jr) is vrijwel elke woensdag en 
zaterdag in de weer met onderhoud van de veter 
(Rotterdamse verbastering van elevator), maar 
daarmee gaan we het in de toekomst niet redden! 
Onze gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 70. 
Wij hebben daarom dringend versterking nodig 
van wat jongere gasten die straks de boel van ons 
kunnen overnemen. Want toekomst is er zeker! 
Samen met het Maritiem Museum Rotterdam 
(eigenaar) en het Museum aan de Stroom (MAS, 
Antwerpen) is een project gestart om deze unieke 
Stadsgraanzuiger No. 19 voor de komende 25 
jaar, in operationele staat, te bewaren. Een inter-
nationale samenwerking om maritiem erfgoed 
te behouden en de bijzondere rol die elevatoren 
hebben vervuld levend en in beeld te houden. 
Meer weten? Kom naar de Leuvehaven en stap 
aan boord. We vertellen u graag alles! Kletsen 
over vroeger, toen de elevatoren nog aan de klok 
lagen aan de Brielselaan? U bent welkom! Of kijk 
op onze website: www.elevator19.nl Meewerken 
aan onze uitdaging? Kom langs of mail naar 
elevator19@xs4all.nl De ‘19’ zal tijdens komende 
Wereld Havendagen/Maritiem Kwartier in de 
Leuvehaven onder stoom zijn.”

 ‘Veter’ spreekt nu nóg tot de verbeelding   
  Verrassend veel reacties kwamen er op de Ken je dit nog-foto van de graaneleva-
tor in de Leuvehaven. Vroeger werden hiermee graan, maar ook zand en steenkool 
uit een schip opgezogen. Op deze pagina leest u bijdragen van lezers die weten 
van de hoed en de rand. 
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Speciale actie: Rijbewijskeuring “75-plus” in ROTTERDAM

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 
rijbewijs!

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

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)

    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.

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

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.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

TOT 45 KM/H 
MET EEN AM-RIJBEWIJS

OOK OP DE 
80 KILOMETER-WEGEN. 

Openingsacti e (1 jr grati s onderhoud) is geldig t/m 31-08-19. Elke nieuwe Microcar/Ligier biedt u 2 jaar garanti e en assistance. Prijzen incl. 21% btw en afl everingskosten (€ 495,-), bestaande uit een afl everingsinspecti e, poetsen, 45km-sti cker en kosten 
voor kenteken. Prijs/zet/typefouten voorbehouden. © 07-19

Vollebregt: Alti jd een passende brommobiel

Vollebregt Brommobiel is offi  cieel dealer van Ligier en Microcar. Wij doen u een jaar onderhoud cadeau bij een nieuwe Ligier of Microcar. Natuurlijk onderhouden 
wij ook graag uw huidige brommobiel bij eenmaal per jaar grati s haal- en brengservice in verband met jaarlijks onderhoud. U bent van harte welkom!

Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk, Tel. (010) 52 19 218, www.vollebregtbrommobiel.nl

Ligier
JS50 L Sport Ulti mate 

Rijk uitgerust met o.a.:
• Airconditi oning • Pack Carbon • Bekleding Sport 
• Pioneer multi mediasysteem met 420W speakers
• Speciale 16 inch lichtmetalen velgen • Sport stuur
• Unieke kleuren (asphalt grijs en reef blauw) Vanaf € 17.185

Microcar
M.Go Dynamic+ 

Rijk uitgerust met o.a.:
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen • 2 zonnekleppen 
• Extra geluidsisolati e •  Hoge instap en grote laadruimte
• Verstelbare bestuurders- en passagiersstoelVanaf € 11.990

OOK PRIVATE LEASE:
EEN NIEUWE BROMMOBIEL 

VOOR EEN VAST BEDRAG 
PER MAAND

SPORTIEF 
EN LUXE!

HOGE EN 
GEMAKKELIJKE 

INSTAP!

A-energielabel

Vollebregt: Alti jd een passende brommobiel
NÚ M

ET 

1 JAAR GRATIS 

ONDERHOUD!

80 KILOMETER-WEGEN. 

Ligier Rijk uitgerust met o.a.:

SPORTIEF 
EN LUXE!



  Mijn vader is altijd een beetje 
koopziek geweest. Hij kocht 
vaak impulsief dingen, die hij 
vervolgens nooit gebruikte. 
Dat heeft op een gegeven 
moment tot ruzie en verwijde-
ring geleid. Nu hij is overle-
den, vrezen we dat hij ons 
een hoop onbruikbare spullen 
en schulden nalaat. Wat advi-
seert u ons? 

  Ons advies bij een onduidelijke 
nalatenschap is deze in ieder geval 
benefi ciair te aanvaarden. Dat doet u 
bij de griffi e van de Rechtbank in het 
arrondissement waar uw vader zijn 
laatste woonplaats had. In dit geval de 
rechtbank aan het Wilhelminaplein in 
Rotterdam. Samen met het formulier, 
een kopie van de akte van overlijden 
en van uw identiteitsbewijs krijgt u 
daar een bewijs mee waaruit blijkt dat 
u benefi ciair aanvaard heeft. Het kost 
overigens € 127, ongeacht het aantal 
mensen dat op die akte benefi ciair 
aanvaardt. Vervolgens bent u samen 
met de andere erfgenamen de veref-

fenaar van de nalatenschap. Als u 
de regels van het spel volgt, bent u 
door benefi ciair te aanvaarden niet 
voor meer schulden aansprakelijk 
dan dat er bezit in de nalatenschap 
is. U kunt nu gaan inventariseren 
waaruit de nalatenschap van vader 
bestaat. Voor een deel is dat scheiden 
van wat waardeloos is en wat waarde 
heeft, een inschatting maken van de 
verkoopwaarde van de woning en het 
inventariseren van openstaande schul-
den. Van belang is in ieder geval dat 
u geen handelingen verricht die moge-

lijk in het nadeel zijn van eventuele 
schuldeisers. Dit houdt in het kort 
in dat u spullen die waarde hebben 
niet zomaar weggooit, weggeeft of te 
goedkoop verkoopt. Maak vooral ook 
foto’s om aan te tonen hoe de woning 
eruit zag na overlijden en waaruit de 
inboedel bestond.

    Aan de hand van een op te stellen 
boedelbeschrijving wordt duidelijk of 
de nalatenschap positief of negatief 
is. De uitkomst daarvan bepaalt hoe u 
verder moet handelen richting recht-

bank en in hoeverre u nog te maken 
heeft met de wettelijke vereffenings-
procedure.

    Uit de praktijk weten we overigens 
dat de soep nooit zo heet gegeten 
wordt als hij wordt opgediend. Een 
aanvankelijk negatieve nalatenschap 
blijkt in de praktijk toch vaak positief 
uit te pakken. De woning blijkt voor 
meer geld dan verwacht verkocht te 
worden, de inboedel blijkt toch meer 
waard dan aanvankelijk gedacht of 
het is wel een rommel in huis, maar 
schulden zijn niet gemaakt. Deson-
danks raden we u in de meeste geval-
len aan benefi ciair te aanvaarden. Met 
schulden blijven zitten die een ander 
gemaakt heeft, voelt niet goed. Door 
een klein bedrag en wat moeite te 
investeren loopt u geen risico en kunt 
u de nalatenschap van vader netjes 
afwikkelen. Mocht u het afwikkelen 
van een benefi ciair aanvaarde nalaten-
schap moeilijk en gevaarlijk vinden, 
zoek dan professionele ondersteuning. 
Bedenk wel dat als de nalatenschap 
niet groot genoeg is, u die rekening 
zelf moet betalen. Overigens advise-
ren en ondersteunen wij u graag hier-
over vanuit Akto op een deskundige 
manier tegen een redelijk tarief.   

 Een negatieve nalatenschap   
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  Eigenaar van de auto 
Over wie de eigenaar is van een 
auto, kunnen we kort zijn: dat is niet 
de persoon die het kenteken op zijn 
naam heeft staan, maar de persoon 
die de auto gekocht heeft. Vooral situ-
aties waarbij bijvoorbeeld een vader 
de auto heeft gekocht, maar hem later 
overschrijft op een dochter, omdat hij 
zelf niet meer mag rijden, maar zij 
hem wel overal heen brengt (en hem 
ook privé gebruikt) leiden tot verwar-
ring. De auto is na het overlijden van 
vader en niet van dochter, en behoort 
dus tot de nalatenschap van vader.

   Samenwonen en erfrecht 
Samenwonen komt steeds vaker voor, 
niet alleen bij jongeren die willen 
uitproberen of de ander echt zo leuk 
is als ze denken. Ook onder ouderen 
is het een steeds meer gebruikte 
samenlevingsvorm. Dat is niet zonder 
‘gevaar’. Als een partner overlijdt, is 
de andere partner zonder testament 
geen erfgenaam van de overledene. 
Als er ook geen samenlevingsover-
eenkomst is met verblijvingsbeding, 
dan hebben ze juridisch als vreemden 
samengewoond en blijft de ander 
met lege handen achter. Overweegt u 
samenwonen, dan mogen een samen-

levingsovereenkomst en testament 
niet ontbreken als u ook na overlijden 
goed voor de ander wilt zorgen.

   Erfenis uitkeren 
Een veelgestelde vraag is of de erfe-
nis van de eerst overleden echtgenoot 
na verloop van tijd mag worden 
uitgekeerd. Het antwoord daarop is 
meestal: ja dat mag, maar het werkt 
alleen goed als in het testament van 
de overledene ook een rente van 6 
procent samengesteld over de vorde-
ring vergoed wordt. Is de rente lager 
of is er helemaal geen rente afgespro-
ken of er is sprake van vruchtgebruik, 
dan is het oppassen geblazen. Er kan 
dan bij volledig uitkeren sprake zijn 
van een schenking. Hoeveel dat is, 
moet uitgerekend worden door een 
specialist. Is er sprake van een lagere 
of enkelvoudige rente of vruchtge-
bruik, vraag dan hulp bij het vroegtij-
dig uitkeren van de erfenis.

 Doorverkoop 
U koopt van iemand een concert-
kaartje voor € 100 dat oorspronke-
lijk slechts € 59 kostte. Dat is niet 
verboden, als de doorverkoper maar 
duidelijk op de site vermeldt dat 
hij het kaartje met een opslag aan u 
verkoopt. Let op, want sommige con-
certorganisaties verbieden expliciet 
de doorverkoop. In dat geval heeft u 
zelfs voor € 100 nog geen plaatsje.

   Drempel opwerpen 
Als u bij de notaris uw levenstesta-
ment ondertekent, bestaat de kans 
dat vanaf dat moment de gevolmach-
tigde tot vele fi nanciële handelingen 
gemachtigd is. Om dit te beperken, 
kunt u in een levenstestament een 
drempel opwerpen. De machtiging 
gaat dan pas in als de gevolmachtigde 
met een medische verklaring kan aan-
tonen dat de volmachtgever niet meer 
wilsbekwaam is.   

  In korte tijd ontvingen wij voor 
onze cliënten drie brieven 
van verschillende advocaten. 
Steeds advocaten die via 
rechtsbijstandverzekeringen 
waren ingeschakeld. 

  Dit is opvallend en lijkt een trend 
te zijn. Meer mensen hebben een 
rechtsbijstandverzekering die deels ook 
erfrechtzaken dekt en kennelijk zijn 
ze nodig. Opvallend is ook dat in ge-
noemde zaken sprake is van een samen-
gesteld gezin. Vader of moeder heeft na 
een eerste relatie waaruit kinderen zijn 
voortgekomen een nieuwe relatie en 
‘iets’ gaat in die relatie niet lekker. En 
dat ‘iets’ wordt na het overlijden van de 
eerste of tweede partner uitgevochten. 
We snappen dat - als u toch een rechts-
bijstandverzekering heeft - u deze ook 
inzet als u meent een geschil te hebben. 
Toch vinden we dat jammer, want een 
gesprek met een advocaat is duur en 
zelden effi ciënt. Bovendien wordt vaak 
vergeten dat de ingeschakelde advocaat 
mogelijk wel het geschil bespreekt, 
maar niet de nalatenschap afwikkelt. 
Wanneer u gelijk krijgt, lijkt u dus op 
de korte termijn een succesje te hebben 
behaald, maar u moet dan vervolgens 
alsnog aan de slag met de afwikkeling.
Er is nog een aspect aan het inzetten 
van advocaten waarvoor we u willen 
waarschuwen. Door een geschil op het 
spits te drijven, worden partijen meestal 
geen vriendjes. Natuurlijk kan het soms 
nodig zijn, maar door een advocaat in 
te zetten raakt u soms meer kwijt dan u 
lief heeft. Denk dus goed na voordat u 
de stap naar een advocaat zet.   

?

  Bespaartips 

  Rijd eens om. De benzinepomp 
langs de snelweg vraagt vaak de 
hoofdprijs voor een liter benzine. 
Heeft u meer tijd dan geld, ga dan 
de snelweg af en tank lokaal; dat 
scheelt al snel tien cent per liter.

    Prijs per kilo. Supermarkten moe-
ten naast de prijs van het product 
ook de prijs per kilo vermelden. 
Juist die kiloprijs maakt het 
gemakkelijker een artikel op prijs 
te vergelijken. Let dus naast uw 
persoonlijke voorkeuren ook op de 
kiloprijs.

    Neem een Rotterdampas. We zijn 
al wat verder in het jaar, maar 
de Rotterdampas biedt zoveel 
voordeel, dat u het geld er snel 
uit heeft. De pas kost € 60. Heeft 
u een klein inkomen, dan kan het 
al voor € 5 per jaar; 65-plussers 
betalen € 20 per jaar.   
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www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

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

 
 

Onze volgende veiling wordt gehouden op 
29 en 30 november 2019 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 12 oktober.  Uw ver-
zameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. 
Taxatie(s)

 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 

 
Sinds de laatste twee jaar vinden onze veiling plaats in Hotel Wings 
 op Rotterdam Airport (Zestienhoven). Wat zeer op prijs gesteld wordt  
door de veilingbezoeker is de ruime en goedkope parkeergelegenheid.
  
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten 
(taxateurs) met een zeer goede reputatie. 

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

Gemino 30 
Rollator

Vanaf  € 350,=

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

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

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

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer: 
Deel 1 en/of 2 kunt u via  
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen en wordt 
u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl

Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf  € 3933,00

010 – 30 74 895 0181 – 70 02 65
www.obitusuitvaart.nl Dag en Nacht bereikbaar

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

OUD-ROTTERDAMMERTJES
OOK EEN 

OUD-ROTTERDAMMERTJE 
PLAATSEN?

BEL. 0180-820244

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 3,985 kilo

 Frieslanders  
Nieuwe Oogst 



De tweedehands fietsen die ik de 
jaren daarop versleet zagen er niet 
uit, maar de brommer waarmee ik 
diezelfde straat onveilig maakte, werd 
wel elke week gepoetst. Jazeker ik 
zorgde dat mijn Berini M21 glom als 
een hondenpiemeltje in het maanlicht. 
Tja, die uitdrukking heb ik ook niet 
van mij zelf hoor. En wat een geluk, 
mijn allereerste auto een Renault 4 CV 
zat keurig in de lak dus daar kon ik 
me ook al lekker op uitleven. Poetsen 
poetsen poetsen. Helaas heb ik van die 
wagen niet lang plezier gehad.
Het was een prima karretje die ik van 
een klasgenoot van de Professor Hugo 
de Vries Tuinbouwschool in de Have-
landstraat in Kralingen overnam, maar 
de drie dikke dames, twee tantes en 
mijn moeder die ik mee nam naar de 
kerk toen ik een weekend bij familie 
in Alkmaar logeerde, was teveel van 
het goede. De aandrijfas brak. Daar 
stond ik midden op een kruispunt. De 
dames hadden het gauw gezien, toen 
ik vruchteloos trachtte de boel weer 
aan het rijden te krijgen. ,,We lopen 
wel verder,” lachten ze. Een paar 
neven sleepten de wagen naar een ga-
rage en dat was het laatste wat ik van 
die mooie auto zag. Ik moest met de 
trein terug naar Rotterdam. De familie 
zou zich verder wel over de wagen 
ontfermen. Maar helaas, repareren was 
geen optie meer, dat zou alleen maar 
flink in de papieren lopen zo werd mij 
verteld.

Hongarije
Enfin, aan de Ford Anglia die ik van 
een oude tante uit Arnhem overnam 
was geen eer te behalen. De grijze lak 
was het poetsen niet waard. Maar het 
was wel een zeer betrouwbare auto 
die mijn vrienden en mijn persoontje 
veilig door half Europa bracht tot in 
Hongarije toe en waar we de welge-

stelden uithingen in dat arme land. 
Daar konden we ons voor een paar 
centen met een taxi laten rondrijden en 
hadden de blitz met onze lange haren 
tot op de schouders. Een fenomeen 
wat daar in die tijd nog zeker geen 
gemeengoed was. Vooral bij de 
meiden hadden we succes. Je had toen 
nog een visum nodig voor dat land en 
er moest elke dag voor een bepaald 
bedrag geconsumeerd worden. Nou 
daar hadden we dus totaal geen moeite 
mee. Dat was een mooie vakantie daar 
in Budapest.

Als een tierelier
De BMW 2002 die ik van onze buur-
man had overgenomen was duidelijk 
boven mijn begroting en vooral het 
onderhoud telkens weer een rib uit 
het lijf. Jawel je werd met alle egards 
ontvangen bij die BMW garage daar 
niet van maar wat koop je ervoor. 

Alsof er een gat in mijn portemonnee 
zat. Maar rijden als een tierelier. In die 
tijd was er van een snelheidsbeperking 
nog geen sprake. In een half uur van 
Rotterdam naar Arnhem waar mijn 
meisje woonde. Vrijdagavond na een 
lange week hard werken in de auto en 
op maandagmiddag op mijn gemakje 
terug naar huis om s,avonds de nacht-

dienst in te gaan.
Met die wagen en mijn meisje heb ik 
heel Europa door gecrost. Veel tijd 
om te poetsen bleef er in die periode 
niet over hoor. Er waren belangrijkere 
zaken en veel leukere dingen te doen.

Kever
De kever Volkswagen, die ik bijna 

nieuw kocht toen ik getrouwd was, 
werd wel weer elke week gewassen. 
Was overigens best wennen die wagen 
na het rijden met een BMW. Alleen 
dat geluid van die motor achterin was 
al een wereld van verschil. Maar hij 
bracht me altijd trouw naar de plekken 
waar ik wezen moest. Voornamelijk 
naar mijn werk bij Van Gend & Loos 
aan de Westzeedijk en weer terug en in 
het lange weekend naar mijn schoon-
ouders in Doetinchem waar ik me door 
mijn schoonmoeder liet verwennen 
met ontbijt op bed. En elke keer weer 
een soort van vakantie-gevoel had in 
dat relatief rustige deel van ons land. 
Het poetsen werd uiteindelijk met die 
wagen toch wat minder.

Schoenen vol water
Maar er brak ook een periode aan dat 
het bezit van een auto ruim boven de 
begroting ging. Er kwamen kinde-
ren en in die tijd stopte mijn vrouw 
tijdelijk met werken. Ondanks de vele 
overuren waren de verdienste niet 
van dien aard dat het hebben van een 
auto prioriteit had. De Kever gaf er 

regelmatig de brui aan, terwijl de bo-
demplaat zo lek was, dat na een fikse 
regenbui tijdens het remmen mijn 
schoenen regelmatig vol water liepen. 
En dus verplaatste ik me van huis 
naar werk en terug met een bromfiets. 
Het werd een Zundapp waar ik bijna 
dagelijks een poetsdoekje over haalde. 
Heb er ooit nog mee op de rollenbaan 
gestaan van de politie, toen ik in de 
buurt van het Oostplein staande werd 
gehouden. Krap 65 haalde die en de 
agent vroeg wat ik ermee gedaan had. 
“Niks”, zei ik. Peinzend keek ie me 
aan. Hij had hetzelfde merk brommer 
en die kon ook wat harder, dus liet hij 
mij, met de waarschuwing om me wel 
aan de toegestane snelheid te houden, 
zonder bekeuring verder rijden.

Midlifecrisis
En ja, dan komt vanzelf de midlifecri-
sis en moest ik ineens van mezelf mijn 
motorrijbewijs halen en voortaan maar 
met de motor naar mijn werk, dat in 
deze tijd verhuisde naar Industrieter-
rein Noord-West. Dat kwam ook beter 
uit met die rondweg, de A20, die altijd 
vol stond in de ochtend. Kon ik mooi 
tussen al dat blik doorrijden wat nog 
wel eens boze blikken veroorzaakte. 
Dat was men in die tijd nog niet zo 
gewend.

Wasstraat
Mijn motor zag er ook altijd uit als 
door een ringetje gehaald. En die open 
Honda Nighthawk trok wat vuil aan 

hoor. Daar reed ik dagelijks mee naar 
Van Gend & Loos. Zowel in de zomer 
als in de winter. Ben er wel eens mee 
omgevallen in de sneeuw. Gewoon 
op de Maasboulevard toen ik voor 
het stoplicht stond te wachten. Mijn 
voet gleed weg en daar lag ik. Nog de 
grootste moeite gehad om dat zware 
ding weer recht te zetten. Maar regen, 
sneeuw of kou deerden mij niet, wel 
de vuile uitlaten. En dus poetste ik na 
elke rit die motor schoon. Tot ook die 
de geest gaf. De Bora die ik van mijn 
schoonvader kreeg, bracht ik naar de 
wasstraat. Ik was er klaar mee. Ik heb 
wat afgepoetst in mijn leven. Maar nu 
beperk ik het poetsen tot het huishou-
den en prik eenmaal in de week onze 
straat schoon. Heeft een ander er ook 
nog wat aan.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
06-36305876

 

 

Poetsen, poetsen, poetsen
Zal ik u wat verklappen? U moet het niet verder vertellen hoor, 
maar ik ben een poetser. Nee, niet de plaat en ook niet in huis. 
Het waren mijn vervoersmiddelen die ik fanatiek schoon hield. 
Het begon al als klein knulletje met mijn nieuwe rode autoped 
met Mickey Mouse bel. Wat was ik daar trots op en wat stepte ik 
daar stoer mee door de Breitnerstraat. En oh wat baalde ik van 
elk krasje die daar spelenderwijs op verscheen.
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Poetsen aan de Renault 4

Bij de midlifecrisis hoorde de aanschaf van een motor

Met de Ford Anglia in Hongarije op de camping

Mijn Zundapp

Een Volkswagen Kever, wie had 'm niet
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Hippisch topevenement in Kralingsebos
Het een na grootste hippische evenement dat Nederland 
ooit heeft georganiseerd komt naar Rotterdam. In drie 
disciplines wordt er gestreden om de Europese Kampioens-
titels. Topsport van het hoogste niveau; de EK’s vormen 
zelfs een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. 
En dat is niet alles: naast de twee stadions waar de sporters 
op 2 en 4 benen strijden om de hoogste score, is er langs 
de Kralingse Plas een schitterende Boulevard waar van alles 
gebeurt: de kampioenen worden daar gehuldigd, er zijn 
meet & greets, je vindt daar het lekkerste eten en drinken, 
het Infodin kidsdorp en veel verschillende winkels en 
stands. Je kunt een los kaartje kopen voor de Boulevard. Met een ticket voor het Rotterdam Stadion, kun je ook de 
Boulevard op. Save the date! Kijk voor het programma per dag op: rotterdam2019.com
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver 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/Heri-
tage 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.
 
Kunst en curiosa
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.

Masters of improvisation
Een concert dat je niet mág missen, ‘Masters of Improvisation’. Met een on-
verwachte combinatie van twee grootheden in de improvisatie, trompettist Eric 
Vloeimans en organist Hayo Boerema. De wereldberoemde Eric Vloeimans is be-
gonnen in de jazz. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een musicus, 
die over grenzen van de jazz heen kijkt en zich kenmerkt met het uitbuiten van de 
klank van zijn instrument. Zoals Eric tovert met zijn trompet, doet Hayo Boerema 
dit met het orgel. Alsmaar weer weet hij een nieuwe klankwereld te creëren. De 
Lambertuskerk, met haar bijzondere akoestiek en het poëtische Maarschalker-
weerdorgel, vormt dan ook het ideale podium voor deze twee klanktovenaars. 
Het concert in de H. Lambertuskerk begint om 20:00 uur, de toegang is vrij met 
een collecte (richtbedrag € 15,-- p.p.) na afloop van het concert.

 
Jubileum soloshow Gerard Cox
De makers van ‘Alles Went Behalve een vent’ & ‘De Oase Bar’ presenteren dit the-
aterseizoen met trots Gerard COX in zijn jubileum solo show COX ‘De Grote Grijze 
Belofte’. Lekkere muziek, prachtige herinneringen en heel veel humor zoals u dat van 
hem gewend bent. COX is een heerlijk avondje om nooit te vergeten, mis het niet. Voor 
informatie en tickets www.goudenlijntheater.nl.

Maandag 19 tot en met zondag 25 augustus
 
Wie wordt Europees Kampioen in het Kralingse Bos?
Van 19 tot en met 25 augustus strijden de beste Europese ruiters met hun paarden om de medail-
les tijdens de Longines FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage. Naast 
de topsport is er een schitterende EK-Boulevard: met optredens, meet & greets, shops, eten en 
drinken, waarvoor je losse kaartjes kunt kopen. Kijk op rotterdam2019.com voor het programma.

Vrijdagavond 23 augustus vanaf 18.30 uur

Stoere mannenavond For Men Only op Leefgoed de Olifant
Bij De Kas van Leefgoed de Olifant vlamt 
het in de vuurkorven en draait er vlees aan 
het spit. Er wordt geknipt, getatoeëerd, 
gezongen, geklaverjast, whisky en sigaren 
geproefd, kortom er is van alles te doen 
voor stoere mannen. Boeken à € 32,50 
p.p. voor deze sfeervolle avond kan via 
www.leefgoed.nl/agenda. Leefgoed de 
Olifant, Groenendijk 325, Ver-Hitland, 
Nieuwerkerk a/d IJssel. Info en routeplan-
ner, www.leefgoed.nl of 0180-323414. Zie 
ook elders op deze pagina’s.

Dinsdag 3 september 
 

Masters of Improvisation
Dinsdag 3 september, 20:00 uur ‘Masters of Improvisation’, rasimprovisators trompettist Eric 
Vloeimans en organist Hayo Boerema dagen elkaar uit samen de mooiste muziek voort te brengen 
in de mystieke Sint Lambertuskerk. Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek Hoflaan), Rotterdam-Kralingen. 
Toegang vrij, collecte na afloop (richtbedrag € 15,-- p.p.). Zie ook elders op deze pagina’s.

Vanaf woensdag 4 september

Cursus Digisterker in de bibliotheek
Vanaf woensdag 4 september start 
Bibliotheek Rotterdam een nieuwe 
reeks cursussen Digisterker, te begin-
nen in de Centrale Bibliotheek. Om deel 
te nemen aan de cursus, die bestaat uit 
vier dagdelen, is enige vaardigheid in 
het gebruik van muis en toetsenbord 
en werken met internet gewenst en is 
een redelijke kennis van de Nederland-
se taal noodzakelijk. Centrale Biblio-
theek 4,11,18,25 sept, 10.15-12.15 u. 
Bibliotheek Ommoord 2,9,16,23 okt 
, 10.00-12.00u. Centrale Bibliotheek 
6,13,20,27 nov , 10.15-12.15u. Kijk 
voor aanmelden en meer info op de 
Website van Bibliotheek Rotterdam (bit.ly/010digisterker) en in de Agenda Mediawijsheid (bit.ly/
mediawijsagenda) of ga naar het online aanmeldformulier (bit.ly/digisterkerrotterdam). Zie ook 
elders op deze pagina’s.

Donderdag 5 september

Voorstelling over meestervervalser Geert Jan Jansen
In True Copy geven Het Zuidelijk Toneel en BERLIN het woord aan meestervervalser Geert Jan 
Jansen. Een man wiens leven één grote evenwichtsoefening op de slappe koord tussen fictie en 
realiteit is. True Copy van Het Zuidelijk Toneel & BERLIN is donderdag 5 september om 20.30 uur 
te zien in Theater Rotterdam. Kaarten (€10 - €17) via hzt.nl. Meer info elders op deze pagina’s.
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Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.
Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,-
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.
Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,-
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Nog enkele 

seizoenplaatsen 

voor 2020

Speciale Senioren Weekarrangementen inclusief: 

 

• Halen en brengen vanaf opstapplaats

 

• Volpension 

 

• Dag-en middagtochten 

 

• Avondentertainment

 

• Thuiszorg

 

• Lift aanwezig

 

• Hotel Wellness 

 

 

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496 

info@hotelhetlandhuis.nl
www.hotelhetlandhuis.nl

(za-za)€ 565,-Toeslag 1 pers.kamer € 55,-
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Zuidelijk Toneel & BERLIN met voorstelling over meestervervalser Geert Jan Jansen
In True Copy geven Het Zuidelijk Toneel en 
BERLIN het woord aan meestervervalser 
Geert Jan Jansen. Een man wiens leven één 
grote evenwichtsoefening op het slappe 
koord tussen fictie en realiteit is. Gedurende 
meer dan twintig jaar weet hij de kunst-
wereld op te lichten, tot hij in 1994 tegen 
de lamp loopt. Zijn vervalsingen zijn zo 
overtuigend dat Picasso en Appel nietsver-
moedend echtheidscertificaten uitschrijven 
bij werk dat hij schildert.
True Copy toont het interne radarwerk van 
een complexe man als handleiding om 
-onder andere - de hypocrisie binnen de 
kunstwereld bloot te leggen. Welke waarde 
heeft waarheid nog? En is het soms niet 
verfrissender mee te kunnen gaan in een briljant vormgegeven leugen?
 
Bibliotheek Rotterdam start cursus ‘Digisterker: werken met de elektronische over-
heid’
‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’. De overheid gaat steeds meer digitaal. Dat heeft zo zijn 
voordelen. Maar niet iedereen vindt het gebruik van de digitale loketten even gemakkelijk en voelt zich daarbij 
ook veilig. Vanaf woensdag 4 september start weer een nieuwe reeks cursussen, te beginnen in de Centrale 
Bibliotheek. De afgelopen jaren namen tientallen Rotterdammers deel aan de cursus ‘Digisterker, werken met de 
elektronische overheid’. De reacties waren onverdeeld enthousiast: “Prettig, duidelijk en leerzaam, veel wist ik 
nog niet” “Fijne sfeer” . Deelnemers voelden zich na afloop zekerder in het via DigiD online maken van afspra-
ken, declaraties indienen bij de zorgverzekeraar, het inzien van hun pensioen- en AOWgegevens etc. Zij, die al 
een DigiD hadden, gingen er meer mee doen. Tijdens de cursus leren deelnemers hoe je een DigiD aanvraagt en 
hoe je deze kunt gebruiken. Daarnaast ontdekken ze welke informatie ze kunnen vinden op websites van bijvoor-
beeld de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, ziekenhuis of Zorgverzekeraar. Cursisten krijgen veel tijd 
om te oefenen, bijvoorbeeld met het digitaal aanvragen van een toeslag of het maken van een afspraak. Privacy 
is gewaarborgd. Na afloop ontvangen ze een certificaat en kunnen ze zelf aan de slag met de elektronische over-
heid. Om deel te nemen aan de cursus, die bestaat uit 4 dagdelen, is enige vaardigheid in het gebruik van muis 
en toetsenbord en werken met internet gewenst en is een redelijke kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk.
Centrale Bibliotheek 4,11,18,25 sept , 10.15-12.15u Bibliotheek Ommoord 2,9,16,23 okt , 10.00-12.00u
Centrale Bibliotheek 6,13,20,27 nov , 10.15-12.15u
Kijk voor aanmelden op de Website van Bibliotheek Rotterdam (bit.ly/010digisterker) en in de Agenda Media-
wijsheid (bit.ly/mediawijsagenda) of ga direct naar het online aanmeldformulier (bit.ly/digisterkerrotterdam). 
Bekijk en luister naar de ervaringen van deelnemers aan cursussen in de Centrale bibliotheek en Bibliotheek 
Feijenoord: https://youtu.be/Pvjvg8o3OZs , foto’s te bekijken en te downloaden via https://flic.kr/s/aHskBuD7VT
 
Kunstmarkt Capelle
Zaterdag 14 september, tussen 10.30 
- 16.30 uur is de 49e editie van Kunst-
markt Capelle bij de oude dorpskerk 
aan de Kerklaan te Capelle - Middelwa-
tering. Met ruim 55 kunstenaars kunt 
u genieten van diverse kunst, muziek, 
een drankje en een hapje. Entree gratis. 
Iedereen is welkom. Meer info: www.
kunstmarktcapelle.co.nl of mail kunst-
markt@kunstkringcapelle.nl.
 
Kofferbakverkoop Rotterdam zaterdag 7 september 2019
Zaterdag 7 september 2019 organiseert Opnieuw & Co in Rotterdam weer een gezellige kofferbakverkoop van 
9.00 tot 15.00 uur. Wij ruimen op! En particulieren mogen dat ook doen. Geef u op en laad de auto in! Reser-
veer een plekje bij Opnieuw & Co in Rotterdam. Iedereen die tweedehands spullen wil verkopen, kan deelnemen. 
Let op! Inschrijven uitsluitend in de winkel: Koperstraat 31, Rotterdam (Prins Alexander). Inschrijfkosten: Ach-
terterrein: 40 grondplekken à € 15,- per plek. Voorterrein: 4 marktkramen à € 20,- per kraam. Meer info: www.
opnieuwenco.nl of in de winkel.

For Men Only, ofwel stoere mannenavond 
op Leefgoed De Olifant
Vrijdagavond 23 augustus branden bij De Kas op 
Leefgoed de Olifant vanaf 18.30 uur de vuurkorven 
en draait er vlees aan het spit. Hoe stoer moet je zijn 
om een tattoo te laten zetten? Wie proeft er de whisky 
en sigaren? En mocht je toch naar de kapper moeten; 
barbier Tony kan je ter plekke knippen en scheren. 
Zanger/entertainer en gitarist Dick Raat zorgt voor 
een muzikale noot; van The Eagles en Hazes tot The 
Dubliners, waarbij je gerust mag meezingen. Vergeet 
vooral geen kaarten voor een potje klaverjassen, 
mannen zat die dat ook leuk vinden. Alles kan op deze 
sfeervolle, informele avond. Kom je met de motor of 
4WD, parkeerplaats genoeg. De keukenbrigade van De 
Dames komt speciaal naar De Kas om een robuuste 
barbecue te verzorgen.
Leefgoed de Olifant, locatie Daar Buiten in De Kas, 
Groenendijk 325, Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den 
IJssel, vlakbij Capelle aan den IJssel. Kosten voor het 
lekkere eten en de behandelingen: € 32,50 p.p.
Meer info en routeplanner, www.leefgoed.nl of 0180-
323414. Boeken via Leefgoed.nl/agenda Vol=Vol

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

zaterdag 7 september 2019

Kofferbakverkoop Rotterdam
Zaterdag 7 september 2019 
kofferbakverkoop van 9.00 tot 
15.00 uur aan de Koperstraat 
31 in Rotterdam. Wij ruimen 
op! En particulieren mogen 
dat ook doen. Geef u op en 
laad de auto in! Reserveer 
een plekje bij Opnieuw & Co 
in Rotterdam. Iedereen die 
tweedehands spullen wil ver-
kopen, kan deelnemen. Let op! 
Inschrijven uitsluitend in de winkel: Koperstraat 31, Rotterdam (Prins Alexander).Meer info: www.
opnieuwenco.nl of in de winkel. Zie ook elders op deze pagina’s.

Zaterdag 14 september

Kunstmarkt Capelle
Zaterdag 14 september is tussen 10.30 - 16.30 uur de 49e editie van de Kunstmarkt bij de oude 
dorpskerk aan de Kerklaan in Capelle - Middelwatering. Met ruim 55 kunstenaars kunt u genieten 
van diverse kunst, muziek, een drankje en een hapje. Entree is gratis. Iedereen is welkom. Meer 
info: www.kunstmarktcapelle.co.nl of mail kunstmarkt@kunstkringcapelle.nl. Zie ook elders op 
deze pagina’s.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegel-
albums van opa op zolder. Een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzame-
ling deskundig en gratis wil laten be-
oordelen, 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 en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende 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 don-
derdag 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 030-
6063944.

Vanaf 7 november

Solovoorstelling Gerard Cox; De Grote Grijze Belofte
De makers van ‘Alles Went Behalve een vent’ & ‘De Oase Bar’ presenteren dit theaterseizoen 
met trots Gerard COX in zijn jubileum solo show COX ‘De Grote Grijze Belofte’. Lekkere muziek, 
prachtige herinneringen en heel veel humor zoals u dat van hem gewend bent. COX is een heerlijk 
avondje om nooit te vergeten, mis het niet. Voor informatie en tickets www.goudenlijntheater.nl.
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Speciale Senioren Weekarrangementen inclusief: 

 

• Halen en brengen vanaf opstapplaats

 

• Volpension 

 

• Dag-en middagtochten 

 

• Avondentertainment

 

• Thuiszorg

 

• Lift aanwezig

 

• Hotel Wellness 

 

 

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496 

info@hotelhetlandhuis.nl
www.hotelhetlandhuis.nl

(za-za)€ 565,-Toeslag 1 pers.kamer € 55,-

Bel 050-3136000 of kijk op
opjachtnaarhetnoorderlicht.nl

BELEEF HET 
NOORDERLICHT

3-Daags noorderlicht weekend 
Tromsø vanaf € 549 pp

4-Daags familie winteravontuur 
Tromsø vanaf € 619 pp

8-Daags winter(sport) avontuur 
Lapland vanaf € 594 pp
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
	100% op maat gemaakt

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

*	Afvoer	restboedel	in	eigen	beheer.
*	Verwijderen	alle	denkbare	
	 stoffering	inclusief	lijmresten.

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

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

(bgg 06 158 204 71)

 

 
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 

IEDERE 
DAG 
ANDERS!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

� 088 - 676 43 89  � www.opnieuwenco.nl

*m.u.v. de rode labels

Op kleding, woningtextiel, schoenen, riemen, tassen en accessoires*
Maandag 26 augustus t/m zondag 1 september 2019

50% KORTING

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

OPROEP 
ASVZ ZOEKT 

OUD-MEDEWERKERS!
Hebt u gewerkt bij ASVZ, Beatrix-Irene, 

Stichting PCT, ASVZ Zuid-Holland, SVVGR, 
Vincentius of Merwebolder?

Ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan 
organiseren we op zaterdag 7 september 2019
een feestelijke reünie voor oud-mede werkers van 

ASVZ en haar fusiepartners.

Komt u ook? 

MEER WETEN?
Op www.asvz.nl leest u meer over de locatie en het 
programma. Via www.asvz-reunie.nl kunt u zich aanmelden. 
Vragen? Stuur een e-mail naar reunie@asvz.nl.

 
 

  

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

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

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

Kerst in Brugge en Gent
5-daagse busreis

Kerstshoppen in Düsseldorf & Keulen
2-daagse busreis

Kerst in Londen
6-daagse busreis

Kerst en Oud & Nieuw in Zuid-Tirol en Duitsland
12-daagse busrondreis

Kerst in het Beierse Velburg
8-daagse busreis

Kerst met Zwitserse treinen
8-daagse bus- en treinrondreis

Reiscode: kdnik01

Reiscode: bmmet01

Reiscode: kdlon02

Reiscode: kdde304

Reiscode: kdvel01

Reiscode: kdch302

vanaf € 419*
p.p.

vanaf € 109*
p.p.

vanaf € 499*
p.p.

vanaf € 999*
p.p.

vanaf € 599*
p.p.

vanaf € 959*
p.p.

De mooiste kerstreizen per bus!
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Klauwe uit de mouwe
(theedoek)

Alweer zo’n geinige Rotterdamse 
theedoek. Deze keer met als opschrift: 
‘Klauwe uit de mouwe’. Een Rotter-
damser commando kun je niet krijgen! 
Afdrogen is aanpakken geblazen met 
deze prachtig vormgegeven droogwrijver! Ook leuk als cadeau-
tje voor- en ‘stille hint’ aan afdroog-ontlopers!

 

Niet lullen maar poetsen
(theedoek)

En er is er nog eentje in de serie 
echte Rotterdamse theedoeken. 
Met het Rotterdams gezegde 
‘Niet lullen maar poetsen’ als 
opdruk. Ook alweer zo’n leuk 
vormgegeven doek om de 
afwas mee droog te wrijven.

 

Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd

In woord en beeld roept dit boek van 
schrijver en oud-journalist Rob Krabben 
een heerlijk gevoel van nostalgie op. In 
deze uitgave van Walburg Pers, die 192 
pagina’s telt, beschrijft hij alfabetisch 
tal van onderwerpen die herinneringen oproepen aan vroeger. 
Van autoped tot zomerkamp. Een absolute aanrader!

 

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
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.

Ja, ik bestel:

Rotterdams snijplankie

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. Deze Rotterdamse snijplank 
mag natuurlijk in geen enkel Rotterdam-gezind huishouden 
ontbreken. Haal ‘aan boord’ dat plankie... Niet lullen, maar 
smullen!

 

Eerste Bezig Boek

Het Eerste Bezig Boek is een doe-boek 
‘voor niet meer de jongste’. Het is het 
debuut van schrijfster Ine Pfeil-van 
Rongen (73) en bestaat naast verhalen 
en gedichten uit taal- en woordspellen, 
kleuropdrachten, raadsels en kwissen. 
Een lees-, doe-, denk- en puzzelboek van 122 pagina’s. 
Leuk om zelf mee bezig te zijn of cadeau te geven.

 

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

 

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de 
geschiedenis vast van het Rot-
terdamse politiekorps. Hij deed 
dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of korps-
chefs) die in de voorgaande 
eeuwen leiding gaven aan het 
korps. Het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving 
van de hoofdcommissaris-
sen. Het beschrijft nauwkeu- rig 
hoe deze leidinggevenden het 
korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

 

111 plekken in Rotterdam die je gezien moet 
hebben

Rotterdam bruist, prikkelt en trekt meer 
bezoekers dan ooit. Maar Rotterdam 
is meer dan de stad van ‘opgestroopte 
mouwen’, Feyenoord, het nieuwe Cen-
traal Station, Erasmusbrug en Markthal. 
Wandel over de West-Kruiskade. Ga 
op havensafari en ontdek zonnende zeehondjes 
op ‘Robbeneiland’. Zoek een bankje in de binnentuin van het 
stadhuis. Rotterdam is een spannendste ontdekkingsreis. In 
deze gids leest u er alles over!

 

Kanjer!
Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
sterren als Ben Cramer, Lee Towers 
en Saskia en Serge. Ook organiseerde 
zij het Vlaardings Songfestival waar 
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato 
en Frans Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een 
kanjer’.
Rein Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, 
die als zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen. Het 
boek verschijnt ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

 

 

€ 8,95 € 8,95 € 19,99

€ 18,75 € 19,95 € 24,95

€ 29,95 € 16,95 € 15,95

Klauwe uit de mouwe (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  8,95

Niet lullen maar poetsen (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   8,95

Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   19,99

Echt Rotterdams snijplankie (geen boek dus)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  18,75

Eerste Bezig Boek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  19,95

Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  24,95

Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  29,95

111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  16,95

Kanjer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  15,95

Terbregge – Parel aan de Rotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,50

Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  19,95
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

extra rustiek, 
22 cm breed, 15 mm dik

van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 
4 zijde mini velling, verkrijgbaar in diverse 

kleuren, van 79.95 nu per m2

STUNT AANBIEDING

200.000m2 op 
voorraad

 op 
voorraad

 op 
Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

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

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

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 4 kleuren

van 37.95 nu per m2

19.95
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VLOEREN INSPIRATIE

MEENEEM PRIJS

39.95
VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95 33.9533.9533.95

PVC STUNT
inclusief leggen 
en zelfklevende 

ondervloer

TARKETT 
DRYBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

Complete traptreden, 
diverse kleuren, 13 treden, 
incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie. 
excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE. 
MULTIPLANK EIKEN

vanaf 

625.-

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

          
           

   LAMMERS & van OOSSANEN 
    --------------------WOONDECOR------------------ 

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

Wist u dat wij:
- 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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur 

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen 
probleem!Wij halen u gratis op en brengen u weer 
netjes thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22

*indien voorradig

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- 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

Al bijna 40 jaar uw 
senioren specialist!!

Ook voor Sta-Op stoelen 
het juiste adres!!!



  Charles is opgegroeid in Dordrecht 
en heeft daar zijn HBS-diploma be-
haald. Voorafgaand aan zijn reis naar 
Shanghai liep hij stage bij HCHC. 
Het hoofdkantoor stond in Rotterdam, 
aan de Diergaardelaan 36. Andere 
kantoren waren in Londen, Shanghai, 
Hong Kong en Tientsin (Tianjin). In 
Rotterdam was Willem Kien directeur. 
Hij was in 1898 in China gaan werken 
en vanaf de oprichting van HCHC in 
1903 betrokken bij het bedrijf. In 1921 
nam hij afscheid van het personeel in 
Shanghai en ging terug naar Neder-
land, waar hij directeur werd op het 
hoofdkantoor.
Hoe was het nu voor Charles om zo’n 
wereldreis te gaan maken en in metro-
pool Shanghai te gaan werken? Een 
fotoalbum dat zijn zoon mij liet zien, 
geeft een indruk van hoe het schip 
eruit zag, zijn medepassagiers, een 
tussenstop in Ceylon. Een onderschrift 
bij een foto laat zien dat de Joden-
vervolging in Duitsland in volle gang 
was, de Kristallnacht vond een maand 
voor vertrek plaats: “De Duitschen re-
fugie’s a/b v.d. Zuiderkerk”. Shanghai 
was eind jaren ‘30 een toevluchtsoord 
voor Joodse vluchtingen, het was re-
latief eenvoudig tot de stad te worden 
toegelaten.

     Brief 
Een brief naar huis schetst hoe 
Charles’ start was: hij maakte na 
aankomst kennis met de belangrijke 
mensen bij de Nederlandse bedrijven 

en regelde een riksja, die hem van huis 
naar kantoor bracht. “Eergisteren was 
het 3 weken geleden dat ik hier aan-
kwam. Zo langzamerhand burger ik 
me aardig in. Sinds heden heb ik een 
prive rickshaw; dat kost $16 per mnd. 
Daarvoor rijden ze je tweemaal per 
dag naar kantoor en twee keer terug. 
Zeer geriefelijk en veel frisser dan 
de bussen. Bovendien kan je rustig je 
krant lezen tijdens de rit. Vanmorgen 
zat ik een oude NRC te lezen en zag 
het heugelijke nieuws van midden Au-
gustus, dat het een prinsje moge zijn! 
(het werd weer een prinsesje!) Giste-
ren bracht ik met Kien een bezoek aan 
De Zuiderkerk, buitengewoon gezel-
lig! Gisterenavond weer een partij met 
Klimanek (zijn Tsjechische chef, van 
wie ik familie heb achterhaald) in de 
Franse Club gehad.”

   Boek 
Een fotoalbum, een brief, wat zou er 
nog meer zijn te achterhalen van die 
tijd? Een tijdje na het ontmoeten van 
Charles’ zoon Michael en correspon-
deren met zoon Peter in Australië, 
kreeg ik het idee een boek te schrijven 
over Charles’ verblijf in Shanghai. Het 
internet bood uitkomst. Een site als 
LinkedIn bleek vele familieleden van 
collega’s en vrienden van Charles te 
bevatten, die vaak graag bereid waren 
mij van informatie en foto’s te voor-
zien. Ook zijn er enkele websites met 
informatie. Een collega van Charles 
heeft haar levensverhaal met behulp 

van haar kleindochter op internet 
gezet. Met een mooie schets van het 
leven destijds. Een familielid van een 
andere collega van Charles schreef 
een boek over haar tante, wier vader 
bij HCHC werkte en wijdde er een 
website aan: Hier in het Oosten alles 
wel. Een door haar familie bewaarde 
biografi e bleek van de collega waar 
Charles over schreef in zijn brief naar 
huis: Frits Kien, neef van directeur 
Willem Kien. Die biografi e bevatte 
vele details over het (zaken)leven in 
Shanghai en andere Chinese steden, 
zeer waardevol voor mijn boek. Het 
geeft kleur aan het verhaal.
Een mevrouw in mijn woonplaats 
bleek een tante te hebben, die het 
archief van Willem Kien beheert: een 
rijke bron van foto’s, briefkaarten 
en zelfs een offi cieel document. De 
volmacht die hij 1903 kreeg om zaken 
te doen namens de Holland-China 
Handelscompagnie, getekend door de 
directeur van HCHC, de Rotterdamse 
burgemeester en de Nederlandse 
Consul-Generaal in Shanghai, vol 
mooie zegels en stempels. En met in 
detail beschreven taken en verant-
woordelijkheden.
Van het bedrijf, dat het door het 
bombardement van Rotterdam in 
mei 1940 zonder archief moest doen, 
kwamen zo toch stukjes geschiedenis 
boven water. Van de korte periode dat 
HCHC na de Tweede Wereldoorlog 
nog bestond, zijn er in het Stadarchief 
Rotterdam overigens nog enkele stuk-
ken terug te vinden. In 1948 werd het 
overgenomen door Internatio.

  

 Oproep 
Van Charles’ verblijf in Shanghai heb 
ik nu dus informatie en foto’s en ook 
van HCHC weet ik iets meer. Dat 
doet mij denken: zou dat voor zijn 
Rotterdamse tijd ook mogelijk zijn? 
Hoe was het daar aan de Diergaardel-
aan 36 in 1938? Misschien leest u dit 
en denkt u: “Mijn vader (of moeder, 
opa, oma) werkte bij Holland-China 
Handelscompagnie!” En kent u uit 
die tijd nog verhalen, of heeft u foto’s 

of papieren. Misschien woonde uw 
familie in de Diergaardelaan en hebt u 
foto’s of briefkaarten van die straat be-
waard. Laat het mij weten! U kunt mij 
hier mailen: charlesinshanghai1939@
gmail.com. Veel mensen hebben voor 
het boek foto’s met mij gedeeld. Die 
kunt u hier bekijken: https://www.
fl ickr.com/people/161392673@N02/

  Pieter Lommerse
p.j.m.lommerse@hva.nl   

 Charles in Shanghai   
  Januari 1939. Charles Gesner van der Voort stapte van boord 
van De Zuiderkerk. Na een reis van een maand, kwam hij aan in 
die andere grote havenstad: Shanghai. Hij ging er werken voor 
de Holland-China Handelscompagnie (HCHC). 
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 Charles Gesner van der Voort in Shanghai   

  Door de lens van Hartog (308-309) 

  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 wor-
den 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 (bei-
de 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.

        

 Wat is hier aan de hand? Wie zijn de 
drie?   

 Volop ijspret in 1963. Wie is wie en waar schaatsen ze? Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl   
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steptocht tussen Hoogvliet en 
Parijs van 3 tot 12 september 1982. 
Ik reed er in mijn auto stapvoets 
achteraan en sliep onderweg in een 
tentje tussen verse koeienflatsen.
In eerdere jaren hadden de Zes-
kampers al met wisselend succes 
deelgenomen aan nationale en in-
ternationale afleveringen van onder 
meer Spel Zonder Grenzen op tv, 
zoals in 1974 tijdens een zinde-
rende aflevering in een uitverkocht 
Ahoy. Ze lieten als ambassadeurs 
en -drices overal hun sportieve 
stempel achter. Ondertussen waren 
ze ook begonnen met inzamelacties 
voor goede doelen. De NewYork-
steppers, zoals hun naam nu is, 
sprokkelden ruim een miljoen 
guldens/euro’s bij elkaar met steun 
van onder andere Lee Towers en de 
Vlaardingse Rita Young.

Kunstwerk
De twee driepersoons supersteps, 
een constructie van werknemers 

van Shell, zagen duizenden kilome-
ters asfalt en ‘kinderkopjes’ onder 
hun wielen verglijden. Sinds ok-
tober 2015 vormen de twee stalen 
rossen een kunstwerk op de rotonde 
aan de Groene Kruisweg in Hoog-
vliet, als blijvend monument voor 
de prestaties van de steppers en de 
Zeskampvereniging Hoogvliet.
Over tien dagen - vrijdagmorgen 
30 augustus om 09.00 uur - vertrekt 
de huidige ploeg van 27 steppers 
en fietsers vanaf het Steppersmo-
nument via Spijkenisse naar de 
Belgische haven- en kroegenstad 
Antwerpen, heen en weer een af-
stand van 250 kilometer. Onderweg 
wordt gecollecteerd voor kinder-
kankercentrum Villa Joep.

Een grote gele Amerikaanse 
schoolbus vergezelt de groep 
verzorgers, fans en artiesten op hun 
‘Goede Doelen Tour 2019’. Onder 
hen ook Hoogvlieters, die met recht 
‘oud’ genoemd mogen worden. Dat 
betreft Dolf Roos, die met zijn 82 
jaar de oudste is van het verder ook 
niet meer zo piepjonge deelne-
mersveld. Dolf fietst de volle 250 
kilometer mee en is de mecanicien 
van de groep. Ook Hoogvlieter 
Paul den Broeder peddelt mee. 
Tijdens de allereerste steptocht 
naar Parijs in 1982 stond hij op de 
step om daarna alle ritten (Parijs, 
Londen, New York, Antwerpen 
enz.) mee te gaan als verzorger/
ehbo’er. “We hebben met elkaar 

heel veel meegemaakt’’, vertelt hij. 
“Leuke en ontroerende, maar ook 
trieste zaken. Van de deelnemers 
zijn er in de loop der jaren vier 
overleden. We dragen hen in ons 
hart mee, maar eren hen ook in 
ons stepperscafé ‘Blauwmoezel’ 
in Antwerpen. Daar worden de 
vier herdacht door het schroeven 
van een koperen naamplaat op de 
Hoogvlietse stamtafel.”
Oud-deelraadvoorzitter Kees van 
Pelt is één van de Hoogvlieters, die 
maar niet kan stoppen met steppen: 
“Het is een prettig soort verslaving. 
Ik heb de steppers na verschillende 
ritten op de secretarie van Hoogv-
liet voor een huldiging ontvangen. 
Ik heb mee gestept naar Londen 
en er met drie blinde steppers de 
Paralympics bezocht. Dat was voor 
mij een unieke ervaring.’’

Schoolbus
Hans van Meggelen en zijn vrien-
din Joke besturen de Amerikaanse 
schoolbus achter de groep. Hans 
heeft ‘Drive to Connect’ opgezet, 
een bedrijf dat creatieve mensen 
en innovatieve zaken aan elkaar 
verbindt. “Ik ben met de steppers 
in aanraking gekomen via mijn 
dorpsgenoot Floor van der Kemp 
uit Rhoon. Hij heeft een grote rol 
gespeeld bij de totstandkoming van 
het steppersmonument en ik ben 
onder de indruk geraakt van hun 
inzet voor goede doelen. Ik help 
de steppers graag met dit prachtige 
goede doel. Ik heb enorme bewon-
dering voor hun inzet en ook voor 
de stichting Villa Joep. Kanker is 
een verschrikkelijke ziekte, vooral 
als het jonge kinderen treft. Ik 
ben blij een steentje te kunnen 
bijdragen en de onderzoekers in 
het Prinses Maxima ziekenhuis in 
Utrecht financieel in staat te stellen 
verder te gaan met hun onderzoek.’’
Op de feestavond in keerpunt 
café Blauwmoezel treden diverse 
meegereisde artiesten op zoals Rita 
Young, Sandy Struijs en zanger/
geluidsman Ton Riethof. De andere 
dag vertrekt de groep vroeg voor 
een nonstop rit terug naar huis.’’ 
Uiteraard volg ik ook nu de presta-
ties van de steppers en fietsers.

Reacties: reinw@telfort.nl

Al een kleine halve eeuw heb ik een zwak en tegelijk bewondering voor de prestaties van de 
Zeskampers van Hoogvliet. De sportievelingen uit Hoogvliet, Spijkenisse en Albrandswaard 
hebben een rusteloos en bruisend levenspad. Net als je denkt dat voor de vrouwen en man-
nen - onder wie enkele van het eerste uur - de rust in een seniorencentrum nadert, gaan ze 
weer in vol ornaat en zonder blabla over de startstreep voor een nieuw avontuur en trekken 
mij mee in hun zinderende kielzog.

Ik stond in de jaren zestig zo’n beetje 
aan hun wieg en heb daarna als jour-
nalist veel nationale en internationale 
successen met hen mogen beleven 
en verslaan. Mijn redactiechef keek 
soms wel wat droef als ik weer met 
‘de zeskampers’ kwam aandragen. 
Het eerste grote moment was de 

De New Yorksteppers gaan 
weer op avontuur. Rechts zittend 

voorman Joop van der Hor

Steppers toch 
weer op pad

Middenstanders van de Wilhelm Tellplaats probeerden ook een stukje wedstrijd

Na Parijs een ereronde over winkelboulevard Zuid in 1982. Foto’s verzameling Rein Wolters

Bijzondere herdenking

Van 21 mei tot en met 11 juni 
dit jaar waren wij op vakantie 
in Canada, bij vrienden in Port 
Colbourne, net zo’n beetje tussen 
het Ontariomeer en het Erie-
meer. Nadat wij een rondreis van 
twaalf dagen langs de St. Laurens 
Seaway hadden gemaakt waren 
wij 4 juni terug. In de krant zagen 
wij een artikel dat op 6 juni in 
Port Colbourne D-day zou worden 
herdacht met o.a. een fly-over van 
antieke vliegtuigen.

Dus gingen wij met onze vrienden naar deze 
herdenking in het St. George Park. Direct 
bij aankomst kregen wij het bekende papa-
verspeldje uitgereikt. Om 11.00 uur begon 
de herdenking met de vlaggenparade. Zes 
mannen en een vrouw in uniform, allen ver 
in de 90, sjokten achter elkaar in paradepas 
het terrein op, waarna de ceremonie begon. 
Een geestelijke (Chaplain) van de Canadese 
marine nam daarin de leiding. Aan het eind 
van de ceremonie werd een persoon gehul-
digd en kreeg een medaille. In de bijbeho-
rende toespraak werd gememoreerd dat deze 
man in de Tweede Wereldoorlog piloot was 
en aan het einde ervan voedsel droppings 
boven ZW-Nederland had uitgevoerd.
Aangezien ik mij, als oorlogskind, die ka-
kiesblikken, die we ineens hadden, nog heel 
goed herinner vond ik het heel emotioneel 
alsnog een van die piloten te zien die ze had 
uitgegooid.
Na de ceremonie zijn mijn vrouw en ik 
direct op hem afgestapt. Ik heb hem heel 
hartelijk bedankt voor die voedseldroppings, 
want daarop overleefden wij in Rotterdam. 
Ik vond het wel heel bijzonder om na zoveel 
jaar alsnog één van die piloten de hand te 
kunnen drukken. Heel emotioneel.
Wij spraken ook nog met de Chaplain, die 
mijn vrouw de Bijbelteksten gaf die hij had 
voorgelezen.
Na de ceremonie waren we welkom in 
het gebouw van The Legion, naast het St. 
George Park. Daar konden we een kopje 
koffie drinken en wat eten. Mijn vrouw 
kreeg daar van de organisatie ook nog een 
wimpel en een speldje ‘75 jaar herdenking 
D-Day’ en een consumptiebon. Jammer 
genoeg konden de vliegtuigen niet opstijgen 
vanwege het weer op het vliegveld waar 
ze stonden, zodat dat onderdeel verviel. 
Maar voor het eerst in ons leven hebben wij 
een D-Day herdenking bijgewoond en wij 
ervoeren dit als zeer bijzonder.

Gerard en Naomi de Goede
ggdegoede@hotmail.com
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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)                        € 105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters 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.

RBLO 
Vorig jaar stond in De Oud-Rotter-
dammer van 6 september een artikel 
van L.A. de Wolf over het kamp in 
Gilze-Rijen van de RBLO. Daardoor 
kreeg ik weer de beelden voor ogen 
die ik in dat kamp heb beleefd. Het 
was in de jaren 1950-1952 dat mijn 
moeder mij twee- of driemaal naar 
dat kamp stuurde. In tegenstelling tot 
het verhaal van de Wolf gingen wij 
met een bus, zover ik weet. Start- en 
verzamelpunt lagen onder het spoor-
wegviaduct aan de Binnenrotte. De 
leiding was in handen van een zekere 
hoofdonderwijzer Van Tiel, als ik juist 
ben. Ik weet dat ik zowel in tent zes 
alsmede twaalf heb ‘gewoond’. Het 
comfort was summier. Er lag een berg 
stro in de tent waar we met een stuk 
of twaalf jongens lagen. Gewoon een 
deken erover en dat voor een week 
slapen. Toiletten waren in het hoofd-
gebouw bij de ingang van het kamp. 
Een somber groot houten gebouw van 
twee etages.
Enige jaren geleden reed ik met de 
motor over de Oosterhoutseweg (de 
N631) en kwam langs het voormalige 
kamp. Het heet nu d’n Mastendol? 
Volgens mij staat het houten gebouw 
er nog steeds!
Het ontbijt was inderdaad twee boter-
hammen, een blokje margarine en een 
lepel jam. Over de warme maaltijd 
weet ik niet veel meer en dat spijt me 
niet, denk ik zo. De teil waarin werd 
afgewassen was in de middag gebruikt 
voor de aanmaaklimonade. U weet 
wel, een fles siroop en veel water, heel 
veel water. Ik dacht dat er een grote 
pomp of kraan stond bij dat gebouw?
Zwemmen deden wij in zwembad Su-
rae. Leemkuilen langs de spoorbaan. 
Lopend naar de spoorwegovergang 
en dan bij café De Vijf Eiken linksaf 
over een zandpad naar Surae. Een hele 
tippel en je kwam stoffiger thuis dan je 
wegliep. Het beeld waar ik nog steeds 
mee leef, is uit ‘51 of ‘52. Een jongen 
had een granaat gevonden in het bos. 
Het kamp lag vlak bij het vliegveld 
waar de Duitsers een basis hebben ge-
had. Daar heeft hij waarschijnlijk het 
explosief gevonden. Ermee gespeeld 
of er een klap op gegeven? Het is in 
zijn hand ontploft en heeft zijn arm 
kapot geslagen. Ik zie nog de huilende 
jongen lopen bij het hoofdgebouw. 

Zijn arm helemaal kapot geslagen en 
onder het bloed, zonder hand. Na al 
die jaren zie ik dat nog steeds voor 
me. Wie was die jongen en hoe is het 
met hem afgelopen? Afschuwelijk ge-
zicht was dat. In mijn tent waren jon-
gens uit Rotterdam-Zuid. Eentje heette 
Pisa of Piso. De grote jongen zat op 
de grond in onze tent een zakmes zat 
te slijpen op een platte steen. Ik liep 
de tent binnen en met de grote teen 
recht in de punt van het mes. Precies 
onder de nagel. Uiteraard bloedde dat 
erg, maar ja dat hoorde er bij, zullen 
we maar zeggen. Na thuiskomst een 
flinke infectie en een zwerende teen. 
Naar de huisarts op de Crooswijkese-
singel, Dr. Koosje Veraart heette de 
brave man. Een dokter van de oude 
stempel blijkbaar. Hij pakte een grote 
schaar en knipte de nagel eraf, zonder 
verdoving. Met mijn schoen onder 
m’n arm en een dik pluk watten op de 
teen strompelde ik naar huis. Thuis 
gekomen in de Meidoornstraat 12 ging 
mijn broertje van twee jaar er nog 
even opstaan! Dit alles naar aanleiding 
van het stuk over de RBLO. Overi-
gens lees ik De Oud-Rotterdammer 
graag en ben blij met al die verhalen 
die zo herkenbaar zijn.

Henk Corino
henkcorino@gmail.com

Typecursus
Als leerling van de mulo tussen 
1955-1959 konden wij een typecur-
sus volgen. Ook ik heb deze cursus 
gevolgd, bij typeinstituut Woutersen 
aan de Hillevliet. Ik denk dat dit op 
een vrije dinsdag- of donderdagmid-
dag plaatsvond. Wij kregen les op 
zeer oude, loodzware Remington 
schrijfmachines. Het instituut werd 
geleid door de heer en mevrouw 
Woutersen. De heer Woutersen kan 
ik mij nog herinneren, met zijn zeer 
lange, keurig gemanicuurde, nagels. 
In januari 1958 was het examen, maar 
in die week stierf mijn vader op zeer 
jonge leeftijd. Ik was pas 14 jaar. 
Het bijzondere was, dat ik een aantal 
weken later alsnog het examen mocht 
afleggen, met goed gevolg. Op mijn 
diploma staan de namen van hoofden 
van mulo’s van christelijke signatuur. 
Het goed kunnen typen heeft mij in 
het arbeidzaam leven goed geholpen. 

Als medevennoot van een trans-
portbedrijf heb ik duizenden nota’a 
getypt. Eerst met een handmachine in 
een moderner uitvoering en later op 
de elektrische typemachine. Inmid-
dels heeft de computer met al zijn 
programma’s dit bijzonder tijdrovende 
werk overgenomen

Jan H Dammes
Terrastuin 25, 2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Fikkie
Een paar dagen nadat Rotterdam plat 
gebombardeerd was, liep ik door de 
puinhopen van wat eens een stad was 
en het was heel moeilijk nog een weg 
te vinden; het was één grote puinzooi. 
Tot ik ergens in de buurt van de Aert 
van Nesstraat een wit houten bordje 
zag met daarop geschreven: Hier lag 
Fikkie, onze garagehond. Ik herinner 
me niets meer van wat ik allemaal ge-
zien heb, maar dat bordje met die tekst 
heeft diepe indruk op me gemaakt en 
staat nog steeds op mijn netvlies. Toen 
ik dat verhaal over Fikkie in de De 
Oud-Rotterdammer van 14 mei las (Ik 
woon in Emmen en krijg hem via via) 
kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik vind 
het geweldig dat Fikkie als oorlogs-
slachtoffer erkend is en het van weinig 
respect getuigen dat de ROTEB niets 
beter te doen weet dan er een drol bij 
te leggen. Wat er allemaal met Fikkie 
gebeurt, lijkt veel op grafschennis. De 
gemeente Rotterdam zou met meer 
eerbied moeten omgaan met dit beeld.

Hans Lutjes
lutjens@ziggo.nl

Gevaarlijk speelgoed
Met plezier heb ik weer de verhalen 
in het laatste nummer gelezen. Ook ik 
heb gediend aan bureau Marconiplein 
waarover de heer Blaauw vertelt. Wel 
na zijn tijd, namelijk begin jaren zes-
tig. Een ruige, maar gezellige afdeling 
in een volksbuurt. Stegeman kende ik 
uiteraard, evenals zijn collega wijk-
agent, Brand. Kanjers die mannen!

Ik herinner me de jaarlijkse tocht van 
de ‘ouden van dagen’ waarbij wij 
moesten toezien op het ‘laden’ en de 
terugkomst van de bussen. Vooropge-

gaan door vrijwilligers op de motor, 
waaronder de bekende Piet Noorlan-
der die een snackbar had in de 1e of 
2e Schansstraat. Tijdens een van die 
tochten ging Heintje Davids mee, hoe-
wel ze volgens mij een Amsterdamse 
was. Onder groot applaus werd ze de 
bus ingehesen. Een ouwe baas mocht 
naast haar zitten. Hij straalde! “Wel je 
klauwen thuishouwen Piet”, riep een 
van de uitzwaaiers onder gejoel van de 
groep. In de namiddag kwam de groep 
dan terug en werd het nog gezellig 
voor iedereen.

Het verhaal over bommen en granaten 
van de heer De Knegt bracht weer 
andere herinneringen boven. In 1963 
verkaste ik naar de gemeente Renkum. 
Rond die dorpen, waaronder Ooster-
beek, was hevig gevochten in de slag 
om Arnhem. Het gevolg was dat er 
regelmatig handgranaten, munitie en 
vuurwapens gevonden werden. In het 
korps waren twee man aangewezen 
om dat op te halen, een oude adjudant 
en een hoofdagent. Zij waren daarvoor 
apart verzekerd. Achter het bureau 
in Oosterbeek was een garage, die 
altijd openstond en waar een oude cel 
zonder deur dienst deed als opslag-
plaats. Daar kwam de EOD eenmaal 
per kwartaal de boel ophalen. Veelal 
ging het om handgranaten. De man 
die dat moest ophalen had altijd een 
paar touwtjes bij zich, die ze om de 
beugel van de granaat knoopten en dat 
ding dan in de oude cel legden. Door 
de hoeveelheid munitie die gevonden 
werd, waren we een beetje nonchalant 
geworden. Naast een paar Kevers 
hadden we een Commer bestelauto om 
mee te surveilleren. Op een ochtend 
reed ik met die Commer toen ik werd 
opgeroepen door de adjudant. “Hij 
had wat rommel dat te groot was om 
in de Kever vervoerd te worden. Of 
ik maar even naar Weverstraat wilde 
komen om dat op te halen.” Daar was 
bij grondwerkzaamheden een partij 
mortiergranaten aangetroffen. Het wa-
ren er 32, keurig op elkaar gestapeld. 
Kennelijk was daar een mortierop-
stelling geweest. De granaten waren 
deels weggeroest en bij sommige 
kon je de ontstekingspennetjes zien 
zitten. “Breng die maar even naar het 
bureau jong.” (hij sprak iedere diender 
beneden de 50 met “jong” aan.) “is 

dat niet een beetje link adjudant?”, 
probeerde ik nog, maar hij was niet 
onder de indruk. “Niet zeuren jong, 
kan geen kwaad”, stelde hij me gerust. 
Nou ja, wat doe je dan als jong dien-
dertje? Met mijn maat stapelden we 
de granaten in de Commer en reden 
naar het bureau. De adjudant, die zijn 
onafscheidelijk pijp rookte, reed voor 
ons uit in zijn Kever. De Weverstraat 
liep vrij sterk naar beneden, dus ik 
zei tegen m’n maat: “Joop, geintje, 
kijken of we die stip kunnen laten 
schrikken”, waarna ik het contact 
van de auto even afzette en even later 
weer aan. Dat gaf een grote knal in de 
uitlaat. De adjudant slikte toen zn pijp 
zowat in. “Rotjongens”, bromde hij 
later. Wij laadden aan het bureau de 
zaak uit en een paar weken later kwam 
een man van de EOD alles ophalen. 
“Wie heeft dat hier gebracht”, vroeg 
hij en ik moest bekennen. “Stapelgek, 
voor hetzelfde geld had je half Ooster-
beek opgeblazen”, was zijn com-
mentaar. We hebben het overleefd dus 
is het bij een mooi verhaal gebleven. 
Gelukkig zijn de dienders tegenwoor-
dig wat voorzichtiger.

Jan Venema
Kraaienest 8, 3224 PL Hellevoetsluis
j.venema45@kpnmail.nl
0181-310638

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.TANTE POST

Kartbaan

Karel Vermeer (k.l.vermeer@upcmail.
nl) mailt over de kartraces in ‘Rot-
terdam gefofografeerd’ in DOR van 
23 juli: “In de jaren zestig gingen we 
elke zondag naar mijn opa en oma 
Vermeer, die aan de Ommoordseweg 
woonden. Een stukje verder, tussen 
de autosloperijen die daar waren, was 
een kartbaan. Misschien is deze foto 
daar genomen? Zelf heb ik daar geen 
foto’s van.”

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

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

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.

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.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het einde van de zomervakantie en luidde:

De schoolvakanties zijn weer bijna voorbij

Veel inzenders hadden daar weinig moeite mee. En uit alle goede inzendingen hebben we weer vijf prijswinnaars ge-
loot die ieder een exemplaar krijgen van het boek ‘ Rotterdam Delfshaven in de 20e eeuw’, samengesteld door Tinus 
en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: M. Beltman, R. Borsje de Weger, V. Druijff, A. Horneman en J. Bouwman.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ditmaal vijfmaal twee vrijkaarten voor de 50PlusBeurs 2019, van 17 t/m 21 sep-

tember 2019 in de Jaarbeurs Utrecht, al 27 jaar ‘s werelds grootste evenement voor 
actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedin-
gen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia 
met muziek, modeshow en theater.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 
15 AUGUSTUS 2019 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

Foto’s werken op elevator
In Ken je dit nog besteedde deze 
krant aandacht aan de elevators in de 
haven van Rotterdam. Als stichting 
hebben we daar ook een bijdrage aan 
geleverd. We hebben nog een verzoek 
aan u, lezers. Heeft u foto’s van het 
werken op een veter/elevator? Verha-
len over hoe het nou echt ging zo’n 
lossing? Foto’s van de Brielselaan en 
de klok? Plaatjes van bewoning op de 
veters? Misschien nog een enkel, nu 
overtollig, onderdeel onder uw hoede? 
Wij zien u, uw verhalen of plaatjes 
graag naar de Leuvehaven komen.

Pim Janse
Stichting Rotterdamse Graanelevator

Delfts blauwe asbak
Mijn vader Jacob de Koning kreeg bij 
zijn jubileum een Delfts blauwe asbak 
Hij is nog krijtgaaf! Wie kan ik daar 
een plezier mee doen?

E M van den Hoven - de Koning
078-6913952

Bridgen in Schiebroek
Wij zijn een gezellige bridgeclub die 
elke donderdagavond in de Brasserie 
van Schiehoven aan de Hamakerstraat 
een bridgecompetitie houdt. Wij heb-
ben plaats voor zowel alleenstaande 
bridgers als voor bridgeparen, die zich 
bij ons willen aansluiten. Voor nadere 

info of aanmelden bel 010-4229486 of 
mail naar a.van.dalen1@ziggo.nl

Ton van Dalen

Naar de kermis
Als 16-jarige ging ik met een zekere 
Jos om. Zij woonde in een zijstraat 
van de Hillevliet en woonde daar bij 
een oma. We gingen naar de kermis 
op het Afrikaanderplein. Graag zou ik 
met haar in contact komen.

Ria Swaen
078-6124047

Klaverjassen in Charlois
In de kantine van VTV de Wielewaal, 
Schulpweg 425 3084 NH Rotterdam 
(achter zorgcentrum Sonnenburgh) is 
elke zondag klaverjassen. Aanvang: 
10.30 uur, zaal open 10.00 uur en elke 
laatste dinsdag van de maand aan-
vang: 19.30 uur zaal open 19.00 uur 
Wij spelen voor de gezelligheid en de 
sociale contacten. Kom eens langs en 
vraag naar Magda. Voor info: Magda, 
06-45302664 of Klaas, 06-36014402.

Bakkerij Kops
Ik zat van 1959 t/m 1965 op de lagere 
school in de Voorschoterlaan in Rot-
terdam. Ik herinner mij dat er op de 
hoek van de Voorschoterlaan/Oost-
zeedijk Beneden een bakkerij zat met 
de naam Kops, maar kan het nergens 

terugvinden! Er was géén winkel bij. 
Kan iemand mij helpen?

Ronald Schotte
ronald-schote@kpnplanet.nl

Calandkoor breidt uit
Het Calandkoor is een gemengd 55+ 
koor met 46 leden, die een gevarieerd 
repertoire zingen; rustige, gedragen 
muziek, afgewisseld met pittige snelle 
stukken. In 2020 bestaan wij 40-jaar. 
Onze dirigent, Marlous Smit Jr. bezit 
de nodige vakkundigheid, een goed 
gevoel voor humor en een aansteke-
lijk enthousiasme. Wij repeteren op 
woensdagavond in de St.Caeciliakerk, 
Zocherstraat 90, Rotterdam, van 19.45 
tot 22.00 uur. Op 28 augustus starten 
de repetities weer. Er is ruime koste-
loze parkeergelegenheid aanwezig.
Leden hoeven geen noten te kunnen 
lezen. Iets voor u? Dan wordt u, en 
vooral mannen of echtparen, uitgeno-
digd vrijblijvend enkele repetitieavon-
den bij te wonen om sfeer te proeven. 
De koffie staat klaar. Voor verdere 
info, onze website www.calandkoor.
nl of secretariaat 010-4563531 of 
Ramperti@kpnplanet.nl.

Reünie De Maas Offset
Bij een computercrash zijn helaas 
alle email-aanmeldingen van de 
oud-medewerkers van Offsetdruk-
kerij De Maas verdwenen. Daarom 

het verzoek u nogmaals aan te melden 
op nossent@zonnet.nl. Het gevolg 
is dat we een latere datum moeten 
plannen, onze excuses daarvoor. Wij 
zoeken mensen die gewerkt hebben 
bij drukkerij De Maas Offset op het 
Noordereiland. Wij willen een reünie 
organiseren in april, plaats en tijd wor-

den bepaald door het aantal mensen 
dat zich aanmeldt. Wij verwachten 
er veel van en nodigen jullie uit zo 
spoedig mogelijk te reageren. Dat kan 
naar nossent@zonnet.nl. Wij zien jul-
lie reacties graag tegemoet.

Henk Nossent en Harry Heyerman

Oproepjes 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.

Museum Vlaardingen zoekt oude foto’s van visserskinderen
Museum Vlaardingen opende 21 juni de kunsttentoonstelling ‘Schoon aan 
de haak. Schilderachtig vissersleven’ waar bijzondere schilderijen met 
bomschuiten tot spelende visserskinderen op het strand te bewonderen zijn. 
Het stadsmuseum heeft dankzij de rijke visserijgeschiedenis van Vlaardingen 
veel foto’s van vissersschepen, maar is speciaal voor deze tentoonstelling op 
zoek naar foto’s waarop de dagelijkse taferelen van de vissersvrouwen en 
hun kinderen staan. Wij doen een oproep aan Nederlandse vissersfamilies die 
oude foto’s uit de periode 1900-1940 bezitten waarop vissersvrouwen en/of 
visserskinderen staan. Mogen wij uw foto inscannen of kunt u de foto mailen 
naar info@museumvlaardingen.nl zodat we gelijktijdig met de tentoonstel-
ling ‘Schoon aan de haak’ ook het werkelijke leven aan de hand van foto’s 
kunnen tonen in het museum?

Horizontaal
1. aardkundige; 7. aas (lokmiddel); 12. in de grond levend zoogdier; 13. gesel (gard); 14. algemene inspectiedienst (afk.); 15. en 
anderen (afk.); 17. oud Italiaans betaalmiddel; 19. Aziatisch land; 21. landbouwwerktuig; 22. plaats aan het IJsselmeer; 24. simpel 
(ongekunseld); 27. plaats In België; 28. bewust verlangen; 30. bloeimaand; 31. schriel (teer); 32. hemellichaam; 33. algemene le-
denvergadering (afk.); 35. telwoord; 37. familielid; 38. plaats in Italië; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. graansoort; 44. north 
atlantic treaty organization (afk.); 46. ver (in samenstelling); 47. windrichting; 48. vastmaken (vastleggen aan); 49. weg met bomen 
(dreef); 50. eenmaal; 52. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 54. ruimtelijk klinkend (radio/tv); 56. kippenloop; 58. toom (leidsel); 61. 
Nederlandse rivier; 62. sieraad; 64. transit international routier (afk.); 65. het mannetje van hoenderachtige vogels; 67. open plek in 
een bos; 68. jongensnaam; 70. middag als tijdstip (12 uur); 72. telwoord; 73. zuivelproduct; 76. niet zoet (van wijnen); 77. titel (afk.); 
78. snaarinstrument; 79. adellijk; 81. mijne heren (afk.); 82. hoogste punt van een dak; 83. schoonmaakgerei; 84. aanzien; 86. specerij 
(blad); 87. iemand die niet gemakkelijk uit zijn evenwicht te brengen is.
 
Verticaal
1. gapen; 2. openbaar ministerie (afk.); 3. plezier; 4. brandstof; 5. houtsoort; 6. nul (nihil); 7. plaats in Zuid-Holland; 8. stuk buitendijks 
land; 9. baardje; 10. per dag (afk.); 11. rookgerei; 16. vlaktemaat; 18. vertraging (belemmering); 20. groef in karton of papier; 21. plaats 
in Gelderland; 23. bekoorlijk; 25. smerig; 26. melkklier; 27. stijf (stram); 29. langzaam (veelal doelloos) wandelen; 32. kinderspeel-
plaats; 34. nagerecht; 36. geleuter (gezeur); 37. olie (Engels); 39. waakzaam; 40. kortschrift; 42. bevrediging; 43. schop; 45. gewicht; 
46. ogenblik; 51. eikenschors; 53. vangwerktuig; 54. hersenpan; 55. geestdrift; 56. venster; 57. wreed Romeins heerser; 59. twaalf 
dozijn; 60. middagmaaltijd gebruiken; 62. keurig (netjes); 63. kansspel; 66. algemene energieraad (afk.); 67. kever; 69. slaapplaats; 
71. rivier in Utrecht; 73. Turkse brandewijn; 74. bureau voor muziekauteursrechten (afk.); 75. kleine eg (hark); 78. raamscherm; 80. 
jongensnaam; 82. heden; 85. Royal Navy (afk.).
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Industriestraat 9, 11, 13 en 15
3281 LB Numansdorp

085-1300 078

Openingstijden ma t/m do, za 09.30 - 18.00
 vrijdag 09.30 - 21.00 koopavond

GROOTSTE 4 SEASONS OUTDOOR 
DEALER VAN DE REGIO.  

GRATIS THUISBEZORGD!

Meer dan 3000 loungesets op voorraad

GROOTSTE AANBOD TEAKTAFELS  EN TUINSTOELEN

6000m2!
tuinmeubelen!

Serfaus loungeset
197 x 197 cm

Ibiza hoek dining lounge set
220x220cm

Matoury loungeset
248x248cm

Aboyne hoek dining loungeset 
(5 delig) 203x255cm

Orangebird loungeset
240x240cm

Otava longeset met ALL weather 
kussens. Royaal 333x266cm

Harby lounge set
244x244cm

Sumatra hoekset 4 delig. 
Extra dikke draad   

Almeria hoekset alu. 5 delig
225x301cm

Boomstamtafels. 

Barbados loungeset 
260x265cm

80 soorten parasols. 
Ruime keuze teak tuinbanken.

San Marino stoel bank 
loungeset

Nissah stoel bank set
bank 195cm

Ibiza stoel bank set verstelbare 
rugleuning (5 delig)

Colorado loungeset
207 x 207 cm

van € 999,- voor 

€ 495,-

van € 2046,- voor 

€ 1250,-

€ 995,-

€ 745,-

van € 999,- voor 

€ 739,-

Van € 1999,- voor Van € 999,- voor 

€ 1750,-

van € 2046,- voor 

€ 1350,-

Van € 2195,- voor 

€ 1695,-

€ 1095,-

van € 849 voor 

€ 649,-

van € 1499,- voor 

€ 895,-
van € 1275,- voor 

€ 995,-

van € 1038,- voor 

€ 950,-
van € 1798,- voor 

€ 1295,-
van € 995,- voor 

€ 495,-
met 

krukjes

met 

krukjes
Verstelbare 

rugleuning

Verstelbare rugleuning

Water 

afstotend Incl. stoel

Karlstad stoel 
wit

Capri stoel 
grijs

Darwin stoel 
grijs of wit Roma stoel rotan Bilbao stoel dining 

verstelbaar grijs

van €109,- Nu 

€65,-
van €129,- Nu 

€89,-
van €199,- Nu 

€149,-
van €129,- Nu 

€89,-
van €249,- Nu 

€195,-
van €149,- Nu 

€129,-

knalprijs


	34_de oud-rotterdammer_pag01
	34_de oud-rotterdammer_pag02
	34_de oud-rotterdammer_pag03
	34_de oud-rotterdammer_pag04
	34_de oud-rotterdammer_pag05
	34_de oud-rotterdammer_pag06
	34_de oud-rotterdammer_pag07
	34_de oud-rotterdammer_pag08
	34_de oud-rotterdammer_pag09
	34_de oud-rotterdammer_pag10
	34_de oud-rotterdammer_pag11
	34_de oud-rotterdammer_pag12
	34_de oud-rotterdammer_pag13
	34_de oud-rotterdammer_pag14
	34_de oud-rotterdammer_pag15
	34_de oud-rotterdammer_pag16
	34_de oud-rotterdammer_pag17
	34_de oud-rotterdammer_pag18
	34_de oud-rotterdammer_pag19
	34_de oud-rotterdammer_pag20

