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Wietwinkelier Willem was tijd vooruit
Al veertig jaar wordt in Nederland de koop van wiet en hasj
in coffeeshops gedoogd. Maar
het telen en verhandelen
ervan is nog altijd streng verboden. Een onhoudbare situatie voor de politie, die hierin
een weg moet zien te vinden.
Veel arbeidscapaciteit van de
politie gaat verloren bij het
ontmantelen van de illegale
kwekerijen. Regelmatig ontstaan er brandonveilige situaties en uitslaande branden.
Toen ik in de jaren zeventig als wijkagent in het Oude Westen werkte was
er een kleine zelfstandig ondernemer
met de naam Willem, die op zijn
wijze de handel in softdrugs uit de illegaliteit wilde halen. Willem nam een
kledingzaakje over en na een kleine
verbouwing creëerde hij in het winkeltje een sfeertje waar het prettig was
een joint te roken en een glaasje thee
te drinken. Voor alle duidelijkheid,
hasj en weed (cannabis) waren nog
streng verboden, ook het gebruik ervan. Zijn handel in cannabisproducten
liep steeds beter, maar winkeliers in de
omgeving vertelden dat de klanten er
vreemd uitzagen.
Bij mijn bezoek aan de winkel met
de naam Headshop bleek dat de weed
en hasj keurig waren verpakt in doorzichtig cellofaanfolie. Zelfs de prijs
en landen van herkomst stonden op de
verpakking vermeld, zoals Libanon,
Pakistan en Afghanistan. Wij namen
de drugs in beslag en arresteerden
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Een wietkwekerij ontdekt. (foto: Han Karels)

Willem. Hij zei direct dat hij na zijn
vrijlating gewoon verder zou gaan met
de verkoop.
En zo geschiedde, maar nu had hij de
tekst `tweemaal bellen` op de deur
aangebracht, zodat men op deze wijze
de politie op afstand kon houden.
Met een zonnebril en pruik lukte het
mij toch binnen te komen. Opnieuw
een proces-verbaal voor overtreding
van de Opiumwet. Willem, de kleine
ondernemer, was in de jaren zeventig
een voorloper op de huidige legale
verkoop in de coffeeshops die overal
in Rotterdam als paddenstoelen uit
grond schoten. De verkoop in de
coffeeshops werd later gedoogd, zij
het gebonden aan een aantal regels,
met als uitgangspunt dat een winkelier
via de achterdeur maximaal twee kilo
hasj en hennepproducten in zijn zaak
mocht brengen.
Dik geld verdiend
Rotterdam als wereldstad met een
haven biedt ideale mogelijkheden
hasj in te voeren. Dat werd dan ook
volop gedaan] Nederwiet was er nog
nauwelijks. Geregeld onderschepte de

Narcoticabrigade grote hoeveelheden
hasj. Op het hoofdbureau van politie
werden de in beslag genomen drugs
in een cel bewaard om daarna bij de
Roteb in de verbrandingsovens te
worden vernietigd.
Natuurlijk werd er dik geld verdiend
in deze handel. Jongens die snel geld
wilden verdienen, gingen zelf wiet
verbouwen en zochten naar locaties.
Diverse bewoners in Rotterdam besloten te stoppen met hun krantenwijk of
folders rond brengen. Een slaapkamer,
schuurtje, kelder of zolder met 300
hennepplanten en vier oogsten per jaar
leverde een vermogen op.
Via allerlei manieren kwam de politie
op het spoor van een wietkwekerij.
Door de aanwezigheid van hennepgeur. Door onveilige situaties
vanwege illegale aansluitingen.
Door constant zoemend of ronkend
geluid, beslagen of afgeplakte ramen
of gordijnen die nooit open gaan.
Ook waren sommigen telers zo stom
de elektriciteit voor de gloeilampen
gewoon door de elektriciteitsmeter te
laten lopen, waardoor het stroomverbruik gigantisch toenam en de alarm-

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

010 418 23 33 | www.hess.nl

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

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

bellen bij de energieleverancier gingen
rinkelen. Iedereen die zijn kelder,
slaapkamer of schuur ter beschikking
stelde, kreeg van de handelaar natuurlijk goed betaald.
Creativiteit
Zelf verbaasde ik mij iedere keer
over de creativiteit die was ingezet
om de kwekerij aan het zicht van de
buitenwereld te onttrekken. De temperatuur was altijd dik boven de twintig
graden en de wietplanten gaven, als
zij in bloei stonden, een heerlijke
geur. De meeste collega’s vonden het
stinken, maar ik genoot van de lucht.
Wel maakten de meeste kwekers
gebruik van chemische middelen om
de planten extra snel te laten groeien.
Deze stoffen worden door de planten
opgenomen en kunnen schadelijk zijn
voor de hersenen bij het gebruik van
de hasj of wiet.
Huuropzegging
De huurders van woningen die een
wietkweker gelegenheid boden, liepen
wel een risico. Als de politie een
kwekerij ontdekte, kwam ook altijd de

energieleverancier om te berekenen
hoeveel elektriciteit er illegaal was
afgenomen. Dit werd bestempeld als
diefstal van stroom. Ook de kosten
van het ontmantelen door een gespecialiseerd bedrijf werden in rekening
gebracht bij de bewoner. Dit betekende meestal een kostenplaatje van
duizenden euro’s. Bovendien zegde de
woningbouwcorporatie dikwijls werd
de huur op, wat grote gevolgen had
voor de bewoners.
Diverse keren ben ik bij inbraken
geweest waarbij net voor de oogst
de hele plantage door de concurrentie werd leeggehaald. Dit leverde
vaak ook weer verdachtmakingen op
en soms zelfs afrekeningen waarbij
slachtoffers vielen. Nog steeds is
het runnen van een wietplantage
strafbaar en kun je rekening houden
met een gevangenisstraf of een ﬂinke
geldboete.
Nog altijd is er de discussie of we in
Nederland zo door moeten gaan. De
politiek heeft het laatste woord.
Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria

De meest persoonlijke
manier van gedenken

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Specialist in grafmonumenten

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

030-6063944 / www.mpo.nl

www.andersgedenkmonumenten.nl
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www.venrooytandtechniek.nl

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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

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

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Christel Oudshoorn
Back Oﬃce Medewerkster
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

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

‘Haar leven was bescheiden,
zo wensen we haar afscheid ook.’

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat
uitbundig, voor anderen juist intiem en bescheiden. Op een bescheiden maar
waardige manier afscheid nemen is bij DELA zonder verzekering mogelijk,
zelfs met een klein budget.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn
onze teams beschikbaar om u te helpen. Want bij coöperatie DELA geloven we
dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Onze ervaren teams helpen u
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel
010 311 65 04.

Goetzee
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Heijplaat, ons speelparadijs in jaren ‘50
“Rennen jongens. Kijken of de schommels nog vrij zijn.” Met mijn
vriendjes Tijmen Ketting, Henkie Barth, Go de Jager en Nico
Kroon nam ik een sprint om na schooltijd bijtijds in de speeltuin
aan de Rondolaan te komen. Al rennend over de bielzen van het
spoor, passeerden we het voetbalveld van RDM en het Noorse
veld, dat een paar jaar eerder door de Noorse kroonprins geopend was voor de Noorse zeelieden.
Wij wilden er eerder zijn dan die knullen van de Openbare School. Eenmaal
op de schommels, bleven we er ook
op. Waarom? Om vijf uur stopte
scheepswerf RDM met het werk en
dan stroomden zo’n 3000 arbeiders de
poorten uit. Velen werden met de veerboot richting Schiemond, Delfshaven
gevaren, honderden anderen werden
met een echte stoomlocomotief en
wagons richting Rosestraat vervoerd.
Later werd deze trein vervangen door
vijftig bussen. Als de trein vol zat, vertrok hij luid toeterend en grote stoomwolken uitblazend. Hij reed precies
langs de speeltuin en dan was het de
kunst met je schommel hoog in zo’n
stoomwolk te komen. Als het lukte, zat
je echt met je hoofd in de wolken. Het
toegangshek van de speeltuin werd
om tien voor vijf door speeltuinleider
Leen Brouwer afgesloten vanwege
de trein die ging passeren. Niemand
mocht er dan meer uit. Die mijnheer
Brouwer was een prima beheerder.
Deed altijd leuke spelletjes met ons en
liet je ook allerlei karweitjes uitvoe-

ren. Matjes van de glijbaan opruimen,
de hobbelpaarden weer in een rechte
rij zetten, enzovoorts.
“Ga jij vanavond ook nog naar het
waterpoloën kijken?”, vroeg één van
m’n vriendjes na het gezweef in de
stoomwolken. “Wat een vraag, natuurlijk! Mijn vader slaat geen wedstrijd
over en ik mag mee.”
In ons openluchtzwembad in de
Werkhaven speelden onze plaatselijke
helden een belangrijke rol. Wij, als
publiek, stonden om het bad heen en
moedigden onze mannen fanatiek aan.
In doel lag Leo Ketting, als een walrus
zijn heiligdom beschermend en Jan de
Bakker, de snelste zwemmer haalde
nà een doelpunt de bal weer uit het
midden op. ‘s Winters zagen we de
wedstrijden nooit, dan speelde de vereniging in een binnenbad in de stad.
Hutten bouwen
Behalve in de speeltuin waren we
vaak druk met het bouwen van hutten. Braakliggend land genoeg op
Heijplaat. Vaak vond je je hut weer

ingetrapt, maar geen zorg, we hadden
zo weer een nieuwe gebouwd. Dan
fikkie stoken en proberen aardappelen te poffen. Als ik nu soms thuis
aardappelen laat aanbranden, herken
ik de geur van vroeger. Vaak doken
dan ineens die Openbaren op en werd
het weer knokken. Bloedneuzen en
schrammen, ach, die hoorden er in die
tijd gewoon bij. Later hoorde ik, dat
dat soort gevechten tussen scholen in
heel Nederland werden gevoerd.
Een apart fenomeen op Heijplaat was
bioscoop Courzand. In die jaren waren
er nog vier bioscopen op Zuid: Colosseum aan de Beijerlandselaan, Harmonie in de Gaesbeekstraat en Metro,
aan het eind van de Dorpsweg. Bij ons
kwamen veel jongens en meiden van
Rhoon en Pernis. In de loop der jaren
zakte het aanbod naar bijna louter
cowboy- en indianenfilms. Voor de
hoofdfilm was er altijd reclame voor
het Bio-vakantieoord. In de pauze ging
de bus rinkelend rond. Maar nu spreek
ik over de tijd dat ik al een jaar of
veertien was. Op mijn lagere schoolleeftijd verbood ons schoolhoofd
ons via hel en verdoemenis langs
Courzand te lopen als we naar huis
gingen. Wat daar allemaal aan foto’s
in de vitrines vertoond werd, mochten
we beslist niet bekijken! U snapt het
al: als er een nieuwe film kwam, vloog
dat nieuwtje over het schoolplein en

stonden wij uitgebreid al dat moois in
de vitrine te bewonderen.
Verder speelde de grote bioscoopzaal
een belangrijke sociale rol in ons dorp.
Het Sinterklaasfeest werd er gevierd;
de personeelsavonden van de RDM.
Wetenschap en Kunst (WEK) heeft
daar heel wat bekende Nederlandse
artiesten laten optreden. Ik geloof dat
een toen nog vrijwel onbekende André
van Duin er ooit optrad.
Er nu op terugkijkend, was het een

kneuterig, lief dorp, waar ik toch met
veel plezier mijn jeugd heb doorgebracht. Ik wil dit verhaal opdragen
aan één van mijn vrienden die ik in de
eerste regels noem. Ik heb gehoord dat
hij ernstig ziek is en wellicht leest hij
dit en kan hij nog glimlachen om onze
oude jeugdherinneringen.
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

CCtje Inderdaad, een Maori op klompen
Gelukkig kreeg ik twee weken geleden met mijn stukje
over die ‘Maori’, op het laatst
nog even een heldere ingeving, en schreef ik dat het
hier wellicht om een mystificatie ging.

c foto burosolo.nl

En ja hoor mensen, dat was inderdaad
het geval. Een heleboel reacties kreeg
ik, zelfs een briefje over de post, de
enige directe manier waarop ik te
bereiken ben. En wat bleek? Die ‘Maori’ die zo’n buitengewoon geestig,
woordenrijk Nederlands schreef over
dit land en zijn bewoners in de jaren
zeventig bleek een Nederlander te zijn.
En wat voor een Nederlander. Het gaat
hier om Hans van den Bergh; Wikipedia, hebben ze voor me opgezocht
hoor, meldt: een literatuur- en toneelwetenschapper en tevens publicist en
toneelrecensent. Hij heeft het zelfs tot
hoogleraar geschopt.

Cox Column

En laat ik deze Hans van den Bergh,
zijn grootvader was Samuel van den
Bergh, een van de grondleggers van
Unilever, nu heel goed gekend hebben.
Dan gaan we terug naar de jaren zestig.

Van den Bergh had bijvoorbeeld ook
al een aantal malen meegedaan aan het
roemruchte “Zo is het toevallig ook
nog eens een keer”. Hij was kennelijk
nogal cabaretminded, zijn Maoristukjes
zijn ook toonbeeldjes van satire, en in
zijn studententijd was hij de oprichter
van het Amsterdams Studenten Cabaret. Elke zichzelf respecterende universiteit had een studentencabaret in de
jaren vijftig; Paul van Vliet in Leiden,
Hans Swelheim in Delft, Jan Willem
ten Broeke in Utrecht en ik meen zelfs
Seth Gaaikema in Groningen. U moet
bedenken dat in het theater toen alleen
maar de Grote Drie te zien waren, Kan,
Hermans en Sonneveld.
Begin jaren zestig ging de KROtelevisieafdeling cabaretprogrammaatjes maken, met een duidelijk
soort ‘boodschap’, zodat de mensen
er wat van konden leren. Ja, toen had
de televisie nog een opvoedende taak,
en ging het er niet alleen om hoeveel
mensen er hadden gekeken naar een
wedstrijd vèr-pissen onder leiding van
Gordon, ik noem maar een voorbeeld.
Als je toen dacht dat je iets leuks wist,
probeerde je in contact te komen met
bijvoorbeeld Dick van Bommel van de

NCRV, of Joop Koopman van de Vara,
of Warry van Kampen van de KRO. En
als die iets in je idee zagen, nou dan
gingen we het met z’n allen gewoon
maken. Nu moet je eerst door een laag
managers heen. O mensen wat ben ik
blij dat ik oud ben.

Genoemde cabaretprogrammaatjes
van een half uur werden geschreven en
geregisseerd door Leo Akkermans, gelukkig tuimelde zijn naam van de week
mijn hoofd weer binnen. Een bijzonder
aardige en getalenteerde man, ik geloof
ook dat het een Rotterdammer was, en
die benaderde mij om mee te doen. Ik
speelde toen al bij Lurelei, dus het is
zo’n beetje in 1966 geweest. We waren
met een man of wat, Joop Stokkermans
deed de muziek, allemaal beginnende
mensen eigenlijk, en wie ook meedeed
was, jawel, Hans van den Bergh. Hij
was toen geloof ik leraar Nederlands en
dit schnabbelde hij erbij.
Ik heb daar door die programmaatjes
heel veel geleerd. Je bent samen met
een aantal getalenteerde mensen, dus je
komt er een beetje achter hoe je vak in
elkaar steekt, èn je komt er achter hoe
televisie wordt gemaakt. Buitengewoon

veel steek je daar van op. Daarom adviseer ik beginnende jongelui ook altijd
niet hun elitaire neus op te trekken als
ze gevraagd worden voor een soap als
bijvoorbeeld “Goede tijden”.
Werken, uren maken, daar word je
beter van dan thuis bij de telefoon
gaan zitten wachten op de hoofdrol in
Hamlet.
Maar goed, dat deze Hans van den
Bergh mij nu zo bij de neus had met
zijn ‘Maori’. Hij trakteerde mij weer
op een hoop herinneringen. Ik heb hem
eigenlijk nooit meer ontmoet, en ik lees
dat hij is gestorven in 2011. Dat hij
ruste in vrede.

pagina 4

Dinsdag 3 september 2019

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

 055 - 5059500

Riviercruises
Nieuw

Nieuw Te Koop! Buizenwerf 139
Rotterdam/ Kralingen

Korting
€ 100,-

donderdag 3 oktober 2019
Complete dag uit met een
uniek programma

voor slechts €

52,50 p.p.

7 dg. Rijn–
Rijn– en Moezelcruise

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

Bus excursievakanties
Nieuw

Bent u op zoek naar een instapklaar appartement van 78m²,
2 slaapkamers EN met uitzicht over de rivier De Maas !?
Bel dan snel met ons kantoor en wij plannen graag een afspraak
voor u in om dit appartement met eigen ogen te bekijken!

Prijs slechts € 52,50 p.p.
Inbegrepen:
 Reis per luxe touringcar
 Bayerische versierde zaal
 Ontvangst met koffie en gebak
 Bayerische luxe lunchbuffet
 Muziekprogramma met:
artiesten als oa. Ruud Appelhof
en de Limburger Buben
 Afscheid met koffie en lekkers!

Bel voor meer info: 010-4520200

Instap: Den Haag - R’dam - Utrecht

4 dg. Epen / ZuidZuid-Limburg

All Inclusive Hotel Eperland ***
299,- p.p.
2727-30 okt. van € 334,334,- nu € 299,-

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
445,- p.p.
2323-27 dec. voor slechts € 445,Deze busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

bandjeverstandje.nl

OP VOORRAAD

aad
voorr
0
>3.00

0180
619 411

24 uu
rs
servic
e

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Let op!

Frieslanders
10 kilo

€ 5,00

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke
klokken en barometers in de mooiste
showroom van Nederland!
Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90 • RIKKOERT.NL

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

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

AMATEURVOETBAL
BIJ RIJNMOND
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Koninklijke opening Deense zeemanskerk
Op de ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden kwamen niet zoveel, maar inhoudelijk wel leuke, reacties bij ons binnen. Het ging om een foto van de opening
van de Deense zeemanskerk in Rotterdam. Deze opening vond plaats in 1970.
Ook daarvoor kerkten er al Deense zeelieden in Rotterdam, zoals in onderstaande
bijdragen is te lezen.
Ruud Kuipers: ‘Dit is de Deense zeemanskerk
aan de Coolhaven hoek G.J. de Jonghweg. Sinds
1954 is er in Rotterdam een Deense zeemanskerk.
Ze zaten samen met de Zweedse zeemanskerk
onder een dak aan de Parklaan. Ter ere van
het 100-jarig bestaan van de Deense kerk in
buitenlandse havens werd in 1967 besloten een
onafhankelijke Deense zeemanskerk te bouwen in
Rotterdam. Op de grote gebedsdag in 1970 werd
de nieuwe zeemanskerk ingehuldigd en de toewijding werd bijgewoond door de Deense Koning
Frederik de negende en de Nederlandse Koningin

Juliana en Prins Bernhard. In de tijd dat ik in de
haven werkte, kwam er regelmatig een vrouw met
een VW-busje die de zeemannen kwam ophalen
voor de kerk. Het was een heel aardige vrouw
waar ik regelmatig even een praatje mee maakte.
Ze vertelde mij onder meer dat het gebouw niet
alleen als kerk fungeerde, maar dat het ook werd
gebruikt voor allerlei andere activiteiten, zoals
lezingen, concerten, feesten en excursies, zodat
die mannen in den vreemde al met al toch een
beetje een thuisgevoel hadden.”

Adri van den Hout: “Deze foto is niet zo moeilijk
voor mij, op de achtergrond staat de GEB-toren
aan de Rochussenstraat, op de voorgrond de
Deense zeemanskerk, die werd geopend door koningin Juliana in gezelschap van koning Frederik
van Denemarken op 24 april 1970.”
Henk Mik: “Het is in 1970, we zien hier Koningin Juliana, Koning Frederik van Denemarken
met zijn echtgenote en Prins Bernard, nadat zij de
Deense kerk aan de Coolhaven hebben geopend.
Ze kwamen en gingen met de Pieter Caland van
de Spido. Ik was opvarende van deze boot, dus
hierbij aanwezig.”

De openingsceremonie met koningin Juliana geheel links.

Ken je dit nog?

Nr. 198

Ken je dit nog? Over waterlast horen we de laatste tijd steeds vaker. Maar ook vroeger was dat al aan
de orde in de Maasstad. Al ging het vaak niet om het klimaat, maar om iets heel anders. Enig idee waar
deze foto is genomen en wat er aan de hand was? Heeft u er zelf mee te maken gehad? Of met een ander
geval van wateroverlast in Rotterdam? Laat het ons weten! We zijn weer benieuwd naar uw verhalen en
anekdotes. Stuur ze naar: info@deoudrotterdammer.nl of viade post naar Redactie De Oud Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in
groter formaat bekijken.

Kees van der Horst: “Dit is een foto genomen bij
de opening van de Deense kerk aan de Coolhaven. Schuin tegenover het oude GEB-kantoor in
1970. Ik woonde daar destijds vijf minuten vandaan. Ik weet het goed. Ik was zelf vijftien jaar en
had een bootje liggen tegenover de plaats waar de
kerk werd gebouwd. Een roeiboot met een kleine
kajuit erop en daar moest nog het een en ander
aan vertimmerd worden.
In het bootje stond een motor in van een ijzeren
hond. Zo’n motor waarmee de schillenboer en
lorrenboer reden (herrie en roken, maar wel
lol). Dus voor mij kwam het mooi uit dat daar
gebouwd werd, want van menig stukje hout van
de Deense kerk heb ik samen met wat vrienden
mijn bootje waterdicht gemaakt. En nu ik wat

ouder ben en er nog wel eens langs rijd, komen de
herinneringen terug van toen.”
J. Asberg: “De foto van nr. 196 uit De OudRotterdammer van 6 augustus is gemaakt bij
de opening van de Deense Zeemanskerk aan
de Coolhaven op 24 april 1970. De kerk werd
geopend door de Koning Frederik en Koningin
Ingrid van Denemarken, samen met onze eigen
Koningin Juliana en Prins Bernhard. Enige jaren
geleden is de kerk gesloopt en vervangen door
een nieuwe kerk. In de oude kerk heb ik enige
jaren als vrijwilliger gewerkt, speciaal tijdens de
jaarlijkse kerstmarkt.”
Jesper van Dam: “De foto in Ken je dit nog is
van de Deense kerk in Rotterdam. Tegenwoordig
staat daar een ander gebouw. Er is ieder jaar een
kerstmarkt. Die is voor de ﬁnanciering van de activiteiten van de kerk heel belangrijk. Of er alleen
nog Deens zeelui komen weet ik niet. Volgens mij
komen er allerlei Scandinaviërs en ook wel andere nationaliteiten. De kerstmarkt wordt al sinds
jaren druk bezocht, ook gewoon door Nederlanders. Erg leuk en sfeervol altijd. Die kerk is één
van de voorbeelden van hoe internationaal je als
wereldhavenstad kunt zijn. In deze maand van de
Wereldhavendagen leuk om eens bij stil te staan,
Oud-Rotterdammer!”

Het interieur van de vroegere Deense kerk in Rotterdam.
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Herdacht worden
zoals u bent

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

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

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

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

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

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Het komt helaas voor dat een vader of
moeder na het overlijden van de andere
ouder met kleine kinderen achter blijft.
In dergelijke gevallen moet er onder
meer verplicht een boedelbeschrijving
worden opgesteld. Hieruit moet dan
blijken waar de kinderen recht op hebben. Dat is in meerdere opzichten nuttig. Vooral als de langstlevende ouder
hertrouwt en nog bijvoorbeeld 50 jaar
voortleeft, zoals de man die ons laatst
vroeg wat hij met de erfenis van zijn in
1969 overleden vrouw moest doen.
Die erfenis bestond uit een klein beetje
overwaarde in de pas gekochte woning
en twee spaarrekeningen waar ƒ 10 en ƒ
360 op stond. Alles bij elkaar ongeveer
ƒ 2.000. Nu niet veel; toen best een
aardig bedrag. De bedragen kon hij
noemen, doordat ze waren opgenomen
in de boedelbeschrijving zoals bij de
Rechtbank gedeponeerd. Hij vroeg zich
af of er nog rente verschuldigd was.
Nazoeken in het testament van zijn
vrouw leerde dat de rente 6% enkelvoudig was oftewel: de rente moet ieder
jaar opnieuw alleen over de hoofdsom
berekend worden. Na voor hem eerst
guldens omgerekend te hebben naar euro’s en dan de enkelvoudige rente over
de kindsdelen te berekenen, stelden we
vast wat hij de kinderen 50 jaar na overlijden van zijn vrouw schuldig is.
Heeft u ook zo’n of andere erfrechtelijke vraag, maak dan eens een afspraak
met ons. Dit kan ook vrijblijvend op
een van onze erfcoach-spreekuren op de
1e, 3e of laatste vrijdag van de maand.
Zie www. akto.nu en 010-3130823
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Geen contact met ouders; waar
heb ik recht op bij overlijden?
Al vele jaren is er geen contact meer tussen mijn ouders
en mij. Daar zijn allerlei
verklaringen voor, maar voor
beide partijen is dat goed
geweest. Onlangs vernam ik
dat mijn vader is overleden.
Moet ik van de notaris geen
bericht krijgen dat ik onterfd
ben? En als ik dat ben, waar
heb ik dan nog recht op?
Het is jammer dat u geen contact met
uw ouders heeft kunnen houden, maar
u bent in goed gezelschap. Volgens
een al wat ouder onderzoek vanuit
het notariaat blijkt bij iets minder
dan de helft van alle gezinnen een of
meer leden geen contact te hebben
met elkaar. In de meeste gevallen is
het contact tussen broers en zussen
verstoord.
Dat de notaris u geen bericht stuurt
dat u onterfd bent, is op zichzelf niet

Een eigen goed doel
Heeft u geen kinderen of heeft u ze
wel, maar heeft u een andere bestemming voor uw nalatenschap, dan kan
een goed doel op eigen naam een mogelijkheid zijn om uw nalatenschap
ﬁscaal gunstig een bestemming te
geven. Een fonds op naam kennen we
vooral van het Prins Bernhardfonds,
maar ook andere goede doelen zoals
Vluchtelingenwerk Nederland en de
Dierenbescherming kennen dergelijke
persoonlijke goede doelen. Is uw
goede doel een echte ANBI, dan is
geen erfbelasting verschuldigd.
Buitenlandse erfgenamen
Zijn er erfgenamen die in het buitenland wonen en moet u aangifte
erfbelasting doen, zorg dan dat deze
buitenlandse erfgenamen ook een
burgerservicenummer hebben.
Beschikken ze daar niet over, dan
moeten ze dit alsnog aanvragen bij
de dienst buitenland van de Belastingdienst. Daar gaat tijd overheen
(maximaal acht weken) plus alle
administratie in het land waar de
erfgenamen wonen. Wacht dus niet te
lang met opvragen van de gegevens
van de erfgenamen (ook woonadres
en geboortedatum).

administratie van de schenkingen is
bijgehouden (wat meestal het geval
is). Schenkingen gedaan aan kinderen
tijdens leven en schenkingen aan
derden in de laatste vijf jaar moeten
namelijk worden bijgeplust om de
legitieme portie correct vast te stellen.

zo vreemd. De notaris of de afwikkelaar hoeft iemand die geen erfgenaam
is niet te vragen of hij/zij de erfenis
wil aanvaarden, zodat de verklaring
van erfrecht kan worden opgemaakt.
Overigens zijn niet alle notarissen het
daarmee eens, omdat ze vinden dat
degene die onterfd is de gelegenheid
moet hebben een beroep op zijn/haar
legitieme portie te kunnen doen; want
dat recht heeft deze namelijk.
Om op uw situatie terug te komen: U
heeft in elk geval recht op de passage
in het testament waarin staat dat u
onterfd bent en u mag binnen vijf jaar

Stiefkinderen laten erven
Heeft uw partner kinderen uit een
eerdere relatie, dan kunt u hen ook
uw erfgenamen laten zijn als u ze opneemt in uw testament als erfgenaam
of met een legaat. Zij hebben dan
dezelfde vrijstelling erfbelasting en
betalen hetzelfde tarief erfbelasting
als eigen kinderen. Loopt de relatie
stuk en gaat u scheiden, dan kunnen
deze kinderen nog steeds van u erven,
maar ze zijn dan voor de erfbelasting
vreemden en hebben dan nog maar
een kleine vrijstelling en ze vallen in
een hoger tarief voor de erfbelasting.
Eindigt de relatie door overlijden van
uw partner, dan blijven het “kinderen’
voor de erfbelasting.
Abonnement opzeggen
Heeft u een abonnement op een
tijdschrift of krant, dan heeft u, als
dit tijdschrift tenminste maandelijks
verschijnt, een opzegtermijn van

na overlijden een beroep doen op uw
legitieme portie. Het best doet u dat
door de executeur of de erfgenamen
van de nalatenschap een brief te
sturen waarin u dit duidelijk aangeeft.
Standaard is dat deze legitieme portie
niet eerder hoeft te worden uitgekeerd
dan zes maanden na overlijden.
Vaak zijn die zes maanden echter
niet genoeg om volledig inzicht te
krijgen in de grootte van de legitieme
portie. Vooral het inventariseren van
de schenkingen die in het verleden
zijn gedaan, kan tot veel verwarring
en onenigheid leiden als geen goede

een maand. Verschijnt het minder
dan eens per maand, dan is de
opzegtermijn drie maanden. Verder
moet u kunnen opzeggen zoals u het
tijdschriftabonnement bent aangegaan. Voor alle andere abonnementsvormen geldt de opzegtermijn van
een maand (nadat de oorspronkelijke
abonnementsduur is afgelopen). Staat
er geen opzegtermijn in de algemene
voorwaarden, dan is het abonnement
per dag opzegbaar.
Griffierechten betalen
Wilt u bijvoorbeeld naar de rechter
om in een erfrechtkwestie uw gelijk
te halen, om een andere executeur te
laten benoemen of omdat u beroep
aantekent tegen de WOZ-waarde van
uw woning, dan moet u grifﬁerechten
betalen. Zonder te betalen en zonder
dit op tijd te doen wordt uw zaak niet
in behandeling genomen. Let dus ook
op de betaaltermijn.

Aanspraak maken op de legitieme
portie valt bijna nooit in goede aarde.
De personen die wel erven vinden
dat de persoon die onterfd is, moet
berusten in de wens van de overledene. Maar vaak heeft het onterfde
kind juist goede redenen om toch die
legitieme portie op te eisen.
Onterven komt steeds vaker voor. Dit
merken we ook binnen onze praktijk.
Zo krijgen we daar tegenwoordig
minimaal een keer per week een vraag
over. Voordeel als wij hiermee aan de
slag gaan: Wij kennen de achtergrond
van het onterven niet en kijken naar
wat de wettelijke verplichtingen en/
of welke mogelijkheden er zijn. Dat
maakt het voor beide partijen wat
makkelijker, maar pijnloos wordt het
nooit.

Halveer de dosering We
blijken vaak te veel schoonmaakmiddel te gebruiken. Door de
dosering te halveren, wordt het net
zo schoon en doet u langer met
de ﬂacon. Bij wasmiddelen blijkt
teveel gebruiken zelfs een averechts effect te hebben. Spaarzaam
doseren doet het mes dus aan twee
kanten snijden.
Gebruik grondstoffen Mijn
moeder zette de bruine bonen en
kapucijners nog een nacht in de
week; ik koop potjes als ik er trek
in heb. Ik betaal alleen vijf keer
meer voor de bruine bonen dan
mijn moeder. Wat voor bruine
bonen geldt, gaat voor veel meer
zaken op. Door zelf te maken en
er dus zelf wat meer energie in te
stoppen, wordt het eten een stuk
goedkoper en misschien nog wel
lekkerder door de extra inspanning
en liefde voor het eten.

pagina
8
		
Dinsdag 3 september 2019

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

Dit jaar nog een prothese
laten plaatsen?

Onze vestigingen
Algemeen tandheelkundige
& tandprothetische praktijken
■

Capelle aan den IJssel

■

Rotterdam Ommoord

■

Zwijndrecht

Tandprothetische praktijken
■

Dordrecht

■

Rotterdam IJsselmonde

■

Vlaardingen

■

Gouda

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05
www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

Dit kan zowel een kunstgebit als klikgebit zijn!

Maak vandaag nog
een afspraak voor
een intakegesprek!

We bespreken graag met u de mogelijkheden
i.v.m. uw zorgverzekering*.
Vanaf de aanvraag tot aan de plaatsing gaan er
enkele weken voorbij. Het is daarom belangrijk om
nu uw afspraak in te plannen, om er zeker van te zijn

*Voor een gebitsprothese geldt een eigen risico

dat uw gebitsprothese dit jaar nog geplaatst wordt!

en een eigen bijdrage.

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

010 - 419 08 72

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

Bewegen

Informatieavond
Schouder
11 september 2019

Pijn aan uw schouder kan een flinke belemmering zijn. Onze orthopedisch
chirurg drs. P. Monteban vertelt op woensdag 11 september tijdens
onze informatieavond over de mogelijke oorzaken en de diverse
behandelmogelijkheden van schouderklachten.
Aanmelden kan via de website www.bergmanclinics.
nl/informatieavonden of via onderstaand e-mailadres.
Aan de informatieavond zijn geen kosten verbonden,
u bent deze avond onze gast. U kunt gratis voor de
deur parkeren op ons parkeerterrein.

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

LAAT U WEER LACHEN

Klikgebit?
Dat zit!
‘n‘ngoed
kunstgebit?
(vast FairDent
& zeker!)
Voor
Wie kiestgeen
voor eenkunst!
klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen
gebit!Bij
Het
klikgebit kliktCentrum
vast op FairDent
kunstwortels
Tandprothetisch
diebent
eenuerkend
implantoloog
op maat
in het
verzekerd
van een perfecte
prothese.
kaakbeen
aanbrengt.
U bentgebruikscomfort
verzekerd van een
Op maat
en met optimaal
moderne,
betrouwbare
Ook behandeling
aan huisoplossing.
mogelijk.

.

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

Specialist: drs. P. Monteban
Onderwerp: Schouder
Datum: Woensdag 11 september 2019
Tijdstip: 17.30 - 19.00 uur
Locatie: Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam*
Aanmelden: consult.bewegen.rotterdam@
bergmanclinics.nl
* voorheen Medinova kliniek Zestienhoven

Daarom Medinova:
100% verzekerde zorg*
Korte wachttijden
Altijd dezelfde specialist
Onze patiënten waarderen ons met een 8,8
op ZorgkaartNederland

drs. P. Monteban

* Na verwijzing en bij medische indicatie

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

www.bergmanclinics.nl/informatieavonden

CU
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Fotograferen in vroeger tijden
Echt veel oude oude foto’s uit
de geschiedenis van mijn familie heb ik niet. U weet wel;
die heel oude zwart-witte of
bijna vergeelde familiefoto’s
waarop je meer dan de helft
van de ooms en tantes niet
kent. Of beter gezegd, niet
herkent. Ik zeker niet hoor.
Daar zou ik dan toch mijn zus
voor moeten raadplegen, die
daar veel meer in thuis is.
Zou dat een vrouwelijke eigenschap
zijn? Die interesse in de familie? Ik
had er nooit wat mee, met die familie
en nu is het te laat. Aan anderen
vragen kan niet meer. De meeste oude
familieleden zijn al lang geleden
overleden en de overigen volledig uit
beeld.
Geen idee
Ik was op redelijk jonge leeftijd al in
het bezit van een fototoestel. Het was
een Agfa-toestel dat ik als afdankertje
van mijn moeder kreeg. Uitvouwbaar
en met instellingen voor diafragma,
belichting en sluitertijd. En nee, ik had
geen idee hoe dat werkte. Ik knipte
maar wat voor mijn lens kwam en dat
was achteraf niet veel bijzonders, kan
ik u vertellen. Achteraf ja, want op het

moment dacht ik dat ik zeer kunstzinnig bezig was met bijvoorbeeld het fotograferen van de boeg of een schroef
van een zeeschip. Het zijn bepaald
geen kiekjes waar ik nu overstuur van
zou raken.
Mislukt
Fotograferen was nog een kostbare
zaak ook. Hoeveel foto’s gingen er op
een rolletje? Een stuk of acht dacht ik,
waarvan de helft vaak mislukt waren.
Dat aantal lag ook aan de kwaliteit
toch? Te veel bewogen tijdens het afdrukken van de camera. Onderbelicht
of juist overbelicht was ook vaak de
uitleg op een briefje die je bij de foto’s
kreeg. En na elke foto moest je de film
een stukje doordraaien, dat ging ook
wel eens fout. Kreeg je twee beelden
over elkaar. Ook afgekeurd. Nou
weet ik niet meer hoe dat verder ging.
Draaide je de handel helemaal terug
of haalde je het rolletje er zo uit? Dat
deed ik meestal op de wc, met het licht
uit. Dat was namelijk de donkerste
plek in huis, waar ik het rolletje uit de
camera haalde om die snel daarna in
de oude wikkel te stoppen en in het
zwarte papieren zakje of doosje.
Mat of glimmend
Maar voor het ontwikkelen moest

je wel betalen, voor de afdrukken
trouwens ook. Eerst in de winkel, later
kon je ze opsturen, net zoals je super
acht-filmpjes, maar dat was nog wat
later. Mat of glimmend maakte geloof
ik niet uit in de prijs. Wat vond u het
mooist? Je zag wel snel je vingerafdrukken op die glimmende foto’s hè?
Na wat zoekwerk in mijn oude fotoalbums kwam ik ook nog een hele
reportage van Diergaarde Blijdorp
tegen. Ook echt super saai allemaal.
Eh jazeker ook allemaal kiekjes door
mij geschoten uiteraard. Allemaal in
zwart/wit.
Plakhoekjes
Later kreeg je kleur, dat sprak veel
meer aan. En steeds betere toestellen,
zoals een Kodak-boxje en nog later
de spiegelreflex camera. Maar echt
kunstzinnig zijn al die opnames van
mij nooit meer geworden. Gewoon
de vakantiefoto’s en veel, heel veel
foto’s van de kinderen. Van klein tot
groot. Netjes in een album geplakt met
van die plakhoekjes. Die dingen die
alle kanten op vlogen en irritant weg
sprongen op het moment van plakken.
Nee, dan waren die zelf plakkende
albums een uitkomst. Maar ook daar
heeft de tand des tijds invloed op
gekregen. De lijm houdt de foto’s niet

Blik in het fotoplakboek van Wim van der Klein

meer zo goed vast. Wat een geklooi
toch allemaal. Op het laatst gebruikten we maar van die mapjes met
doorzichtige vakjes. Daar hebben we
er ook tientallen van. Maar het is nooit
genoeg.
Familie
Hoeveel foto’s ik van de kleinkinderen
heb gemaakt? Het moeten er duizenden zijn inmiddels, die ik allemaal op
mijn pc heb staan. Maar ja, je knipt
nu ook maar raak natuurlijk met de
telefoon. De meeste zijn van mijn
kinderen en kleinkinderen. Heel veel
dezelfde, maar met net een iets andere

uitdrukking op het gezicht. Ik zou
ze eens moeten opruimen, maar gek
genoeg heb ik best moeite om daar een
stel van weg te doen. En dus stapelen
die foto’s zich nog steeds op en
gebruik ik nu externe harde schijven
en een cloud als opslag. Het blijft toch
je familie hè?
Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl

Stront is goud
Op de rand van de vrijhaven
van Hamburg, bij de Burchardkai, was een pleintje. Hier
stond altijd een hele vloot
drie-assige Mack-trekkers
met Amerikaanse koelwagens, meestal uit Perzië of
Iran, geladen met noten of
gedroogde dadels en veel
tapijten, voor lossing in de
pakhuizen van de Speicherstadt, waar veel handelaren in
Oosterse goederen zaten.
Chauffeurs van WETRAM parkeerden daar nogal eens hun vrachtauto’s om over het bruggetje naar de
Burchardstrasse te lopen. In het grote
kantoorgebouw, het Chilihaus A t/m C,
zaten nogal wat expediteurs en im- en
exportbedrijven. Elk jaar kwam ik
daar en bezocht enige opdrachtgevers.
Voor een expediteur reden we alle
plastickorrels in zakken, vanaf de Esso
raffinaderij in Port Jerome bij Le Havre naar alle mogelijke verwerkende
fabrieken in Duitsland. Een verdieping
hoger zat een expediteur voor wie wij
uit West Berlijn iedere week diverse
ladingen zink naar de Solex-fabrieken
in Evreux achter Rouen brachten.
Toen de korreltjes uit Port Jerome
stopten, moesten we wat anders.

Gelukkig stonden er twee grote elektro
smeltovens, die schroot verwerkten tot betonstaal. Heel vervoerend
Nederland reed mee om die lengtes
tot veertien meter mee weg te slepen.
Omdat we ook nogal eens vanaf de
ZF fabriek in Friedrichshafen naar
de Saviem in Blainville kwamen,
spoorden we via een andere relatie in
Hamburg een pakket lading op vanuit
Carentan bij Caen naar Antwerpen.
We moesten naar een coöperatief
melkconglomeraat in Parijs om het
contract te tekenen. Midden in Parijs
reden we het verkeerde straatje in en
bij het achteruit steken, reden we bijna
een groot misbaar makende Senegalees van zijn Solex.
Ontvangstcomité
Op een ochtend belde eens een van
onze eigen chauffeurs die op vrijdag in
Hamburg diverse kisten had geladen,
dat hij in Rotterdam een vreemdsoortig soort ontvangstcomité trof in de
Waalhaven. Na enig zoeken vond men
twee ton aan wapens in kisten, die
niet als zodanig waren aangemeld bij
douane of politie. Hem werd gevraagd
of hij ervan af wist, maar hij waste
zijn handen in onschuld. Ten einde
raad heeft de politie die kisten met
kleine bestelauto’s afgevoerd naar het

Sandelingplein en daar in de bunker
onder het politiebureau opgeborgen.
Hoe dit verder afliep, weet ik nog
steeds niet
Tijdens de Zesdaagse Oorlog tussen
Egypte en Israël was er opeens grote
behoefte aan koper voor hulzen. Ons
werd gevraagd offerte uit te brengen
om 200 ton koper te vervoeren vanuit
Compiegne/Oise naar VoehringenIller bij Ulm, waar de fabriek van
Wieland stond. Hier werden die
hulzen gesmolten en voor nieuwe
doeleinden geschikt gemaakt. Toen
we de chauffeurs naar het laadadres
stuurden, vroegen zij ons verbaasd
of ze inderdaad achter in het land bij
die enorme hoop moesten laden. Na
enig wachten kwam een van de eerste
hydraulische graafmachines, die de
granaathulzen in de laadbak parkeerde. Die chauffeurs zullen tijdens
hun ritje naar Zuid-Duitsland niet zo’n
fijn gevoel in hun buik hebben gehad,
al waren ze wel wat gewend. Als
huisvervoerder van de Hemweg, de
oude Artillerie-inrichting in Zaandam
gingen nogal wat auto’s naar de omgeving van Nienburg Weser, soms wel
vijf, zes per dag. Daar werd die handel
waarschijnlijk op scherp gezet om het
in de Noordduitse Laagvlakte bij een
mogelijke inval te kunnen gebruiken.

Transport blijft een avontuur

Later ging er ook veel naar Oostende.
Daar stonden nogal wat ongure Antonov vliegtuigen om die bende naar
Donker Afrika te brengen.
Behalve in Oostende deden we wel
meer zaken in West Vlaanderen,
Daar staan veel conservenfabrieken,
die producten van het land inblikken
en invriezen. Maar ook verderop, in
Renescure, bij Bonduelle in de Pas
de Calais en in Estrees en Chaussee
gingen veel doperwtjes in blik op weg
naar de Aldi in Duitsland. Om die
groenten te laten groeien hadden ze
groeistoffen nodig, die ze betrokken
bij de Sueddeutsche Stickstoffwerke

in Trostberg bij Waldkraiburg. Ze
wilden daar alleen huifwagens laden,
die minimaal 26 ton konden laden.
Die auto’s waren vaak niet te vinden.
De koelwagens die daar leeg kwamen,
mochten er niet laden, omdat zij te
weinig binnen de gewichtsbeperking
konden laden, maar moesten wel naar
West België of Noord Frankrijk terug.
Dit waren uitgelezen kansen voor
een expediteur te laten zien wat hij/
zij waard was; de kool of het sop en
stront is goud, zei men in Rotterdam.
Rinus Anker
geenranker@zonnet.nl
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Speciale actie: Rijbewijskeuring “75-plus” in ROTTERDAM

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

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!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In

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

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

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)

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

U vindt de arts van Medimark aan de
K.P. van de Mandelelaan 30,
3062 MB Rotterdam (Brainpark-I).
T. 010 - 272 27 77

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

In de hele regio Zuid-Holland

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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.

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

LAMINAAT

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

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

De mooiste kerstreizen per bus!
Reiscode: kdboi02

Kerst in de Belgische Ardennen
5-daagse busreis

vanaf

Kerst in Dresden, Leipzig en Weimar
6-daagse busreis

Wist u dat wij:

vanaf

8-daagse busreis

vanaf

€ 699*p.p.

Reiscode: kdtel01

Kerst in Telfs in Tirol
8-daagse busreis

vanaf

Kerst en Oud & Nieuw in Karinthië
13-daagse busreis
Vliegreizen

Verre reizen

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

€ 699*p.p.

Reiscode: kdgmd02
vanaf

Autoreizen

€ 629*p.p.

Reiscode: kdmhe01

Kerst in de Elzas en Zwitserland

Busreizen

€ 489*p.p.

Reiscode: kddit02

8-daagse busreis

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

Reiscode: kdglc01
vanaf

Kerst in de Neckarvallei

- 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

€ 489*p.p.

€ 939*p.p.
Steden reizen

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

Vanaf € 350,=
Al bijna 40 jaar uw
senioren specialist!!

Ook voor Sta-Op stoelen
het juiste adres!!!
Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

- 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

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

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

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

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

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
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Tweelingbroers in militaire dienst
Met plezier las ik een tijdje terug het stuk van John Collee
over zijn militaire diensttijd.
Zelf heb ik mooie herinneringen aan mijn militaire dienstplicht. Mijn tweelingbroer en
ik zijn van lichting 61-1. Ik
moest destijds opkomen in de
Juliana van Stolbergkazerne
in Amersfoort en zou worden
opgeleid tot Compagnies gewondenverzorger. Mijn broer
ging naar Bussum, naar de
Kolonel Palmkazerne. Daar
lagen de intendancetroepen.

kaderschool) en gewondenverzorger.
Maar voorlopig zaten we nog in de
basisopleiding onder pelotonscommandant Vaandrig Gerritsen en wij
hadden het idee dat hij het liefst bij de
infanterie had gezeten in plaats van de
Geneeskundige Troepen. Zo fanatiek
was hij. Wekelijks gingen we naar de
schietbaan en ons persoonlijke wapen
was de eerste twee maanden het M1
Garand geweer. Dat kreng woog ruim
vier kilo en het had ook nog een ander
nadeel: je kon je duim lelijk beschadigen als je het wapen niet op de juiste
manier laadde.

De eerste twee maanden was daarvan
nog bitter weinig te merken. Dat was
alleen maar infanterie en marcheren
tot we dat allemaal goed onder de knie
hadden. En in je vrije tijd (hadden we
die eigenlijk wel?) koper poetsen tot je
erbij neerviel. Het koper dat gepoetst
moest worden was behoorlijk veel.
Embleem, gespen, koppelstukken en
ga zo maar door. Dat was allemaal
zwart en dat moest blinken. Daarbij
moest je de eerste veertien dagen
binnen blijven. Ik dacht bij mezelf,
toen ik even naar de kantine ging voor
een kop koffie, waar ben ik in terecht
gekomen? Is dit nu militaire dienst?
Je mag niet buiten de poort, poetsen,
linksom, rechtsom, in de houding, op
de plaats rust. En dan het slapen op
stromatrassen; de kunst was de tijd zo
vol mogelijk te proppen. En de eerste
twee maanden het boordje van de
zogeheten battledress tot het bovenste
knoopje dichtgeknoopt. Zodat iedereen kon zien dat je een oliebol was.
Nou ja, het voordeel was: dat waren
we met z’n allen.

Geen oliebol meer
De eerste twee maanden voelde ik mij
behoorlijk opgesloten en het weekend
dat we nog niet op verlof mochten,
moesten we verplicht naar het militair
tehuis. Men had het PMT en het KMT;
de een voor de protestanten en de
ander voor de katholieken. Je werd er
naartoe afgemarcheerd. We hadden
nog geen compleet uniform. Dus in
burger met een militair overhemd en
als een schoolklasje. Verschrikkelijk
vond ik dat. Ik was blij dat de basistraining erop zat en we de vervolgopleiding in gingen. Een hele verandering. We kregen nieuwe baretten (de
oude waren zo’n oud Engels model)
en we mochten de naam van het korps
Geneeskundige Troepen op de mouw
bij de schouder naaien. Ook kregen
we een groen viltje onder het insigne
van de baret; we waren geen oliebol
meer. Ook de M1 Garand bleef achter.
Hiervoor in de plaats kregen we een
pistool. De opleiding tot hospik ging
nu echt beginnen. We leerden prikken
op elkaar en op jezelf venapuncties
(bloed afnemen uit een ader), Infuus
inbrengen en kregen verbandleer. Een
uitgebreide EHBO voor EHAF (Eerste
Hulp Aan het Front). Spalken en ga
zo maar door. Dat was een leuke tijd.
Ook dit duurde twee maanden. Het
grote nadeel vond ik in Amersfoort dat
wij Rotterdammers altijd als laatste afgemarcheerd werden als we met verlof

Fanatiek
De Juliana van Stolbergkazerne
was onderverdeeld in verschillende
kazernegebouwen. Je kwam op in
gebouw de Willem, dan had je nog
de Adolf Nassau en Hendrik. Men
kon er opgeleid worden tot chauffeur, onderofficier (de zogeheten

De geneeskundige troepen op oefening

gingen. Eerst ging het noorden, dan
het zuiden en als laatste het westen.
Dubbelganger
Hierna deden we nog eens twee maanden dienst in een of andere kazerne of
naar een militair hospitaal voor we (en
dat waren de meeste) naar een paraat
onderdeel gingen. Zelf kwam ik op de
militair geneeskundige dienst (MGD)
van de Morspoortkazerne in Leiden
terecht. Op een mooie maandag (ik
was niet met weekendverlof geweest
in verband met weekenddienst op de
MGD), komt een van m’n maten terug
van verlof en zegt verbouwereerd:
“Dat heb jij ook snel gedaan. We lopen
net samen de poort in en nu ben je al
helemaal omgekleed en loop je hier al
op zaal.” Ik nogal bits: “Ja hoor, ik heb
het hele weekend dienst gedaan en het
was nog druk ook, je houdt je geintjes
maar voor je.” Zegt-ie: “Nou, dan
heb je een dubbelganger en die staat
nu naast je bed. Ga maar even kijken,
dan maak ik het hier wel af.” Dus ik
naar de kamer. Kom ik bij m’n bed,
staat m’n tweelingbroer daar. Ik zeg:
“Wat moet jij hier doen?” Antwoord:
“Ik ben voor veertien dagen hierheen

Kazerne in Fallingbostel waar vroeger de SS gelegerd was

geplaatst.” Zijn we nog veertien dagen
slapies geweest. Het was een mooie
tijd. Ik had best mijn verdere diensttijd
daar willen doorbrengen, maar dat
ging niet. Ik moest immers naar een
paraat onderdeel. Dat was het 43e Geneeskundig Bataljon in Ermelo. Daar
aangekomen begon je weer als filler
(nieuwkomer), maar dat viel allemaal
wel mee. We kwamen daar in de verzamelcompagnie in het derde peloton
en er werd gelijk gezegd: “Dat treffen
jullie, want het derde peloton is superparaat.” Dat gold voor alle alarmoefeningen, kazernealarm of NATO-alarm.
Nadat iedereen met heel zijn hebben
en houden voor het gebouw stond,
konden ze weer naar binnen. Verder
slapen. Behalve het derde peloton. Dat
vertrok richting Denekamp, een paar
dagen op bivak.

doorging. De mensen die in de buurt
woonden en een fiets, brommer of
auto hadden, konden die naar hun huis
brengen en direct bij eerste gelegenheid terugkomen. Ze mochten thuis
ook niets zeggen. Heel bizar was dat.
Wij gingen voor onbepaalde tijd naar
Duitsland. Waar werd niet gezegd.
Dat zagen we vanzelf wel. Dus dat
was even schrikken. We zaten tenslotte midden in de Koude Oorlog. We
gingen in een hele grote colonne op
weg en bij de grens werden we door
een militair muziekkorps uitgeleide
gedaan. Uiteindelijk kwamen we diep
in de nacht in Hohne in Duitsland aan.
Alleen het derde peloton moest nog
een stukje verder en kwam in Fallingbostel; een grote Engelse kazerne waar
ook Polen in Engelse dienst gelegerd
waren.

Geen La Courtine
Nu waren ze, toen wij in Ermelo
aankwamen, volop bezig met voorbereiden van een grote oefening in La
Courtine. Dat leek ons wel aardig. Op
een gegeven moment stond de datum
vast wanneer we zouden vertrekken.
Dat zou ‘s nachts met een alarm gebeuren. De wagens waren ingepakt en
opgetuigd in La Courtine-stand. Zeilen
aan de zijkant opgerold, alleen boven
ons hoofd een zeil als afdak. Frans
geld op zak en de kwartiermakers al
onderweg. Sommige kozen ervoor ‘s
avonds nog te gaan passagieren en een
groep, waaronder ikzelf, zou naar de
filmzaal gaan. De kamer was opgeruimd, we sliepen in onze slaapzak op
het matras. Zitten we in de filmzaal,
gaat opeens het licht aan. Gejoel van
jewelste. Kwam een officier voor
het doek. Die vertelde doodleuk dat
wij direct naar het kazernegebouw
moesten komen. Wij behoorlijk de
smoor in. Bij het gebouw stond onze
compagniescommandant ons al op te
wachten en geloof het of niet, hij had
tranen in zijn ogen. Hij had alles voor
La Courtine voorbereid. En nu moest
hij ons mededelen dat La Courtine niet

Meegevallen
Die kazerne had in de Tweede Wereldoorlog onderdak geboden aan een SSdivisie. Toen we er aankwamen, moesten we maar een slaapplaatsje zoeken
en bij daglicht zouden we wel verder
kijken. De munitiekist ging bij de
dokter op zijn kamer. Wij hebben de
volgende dag daar het gebouw dat we
tot onze beschikking kregen ingericht
als kazerneziekenverblijf. Het was
een gebouw met een verdieping erop.
Boven waren de aan- en afvoertroepen
gelegerd. In andere gebouwen om ons
heen zat de genie. Al met al is het me
meegevallen, maar het hield wel in dat
de rest van mijn diensttijd nog eens
verlengd werd met twee maanden. Dat
was wel even balen voor jongens die
op punt van afzwaaien stonden. We
kregen een compleet nieuwe PSU en
gingen om de vijf weken een week
met verlof. Al met al heb ik mooie
en goede herinneringen aan mijn
diensttijd. Ik heb mede dankzij mijn
diensttijd daarna ruim 40 jaar met veel
plezier in de verpleging gewerkt.
Chiel van Waart, Poortugaal
chvwaart@kabelfoon.nl
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Lingehavenconcert in Gorinchem

Op 6 en 7 september is er weer een Lingehavenconcert in Gorinchem. Dat
deze editie anders is van opzet, is niet zo vreemd. De organisatie maakt
nu gebruik van de nieuwe fraaie herinrichting van het Eind en gebruikt
de bestaande trappen langs het water als tribune. Over het geheel staat
een groot aantal foodtrucks voor een drankje en een hapje. Dat wordt
flaneren op de Lingehaven-Boulevard. Zoals altijd zijn de concerten gratis
te bezoeken en alle zitplaatsen zijn vrij. Het podium staat op de Derde
Waterkering en is een nieuwe uitdaging. Zie ook elders op deze pagina voor programmagegevens en kijk voor
meer informatie op www.lingehavenconcert.nl

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/Heritage op de Energieweg
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 3 november
Glaskunst door Bernard Heesen en Nienke Sikkema

Tentoonstelling t/m 3 november: Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden belicht het
‘alledaags’ decoratief glas in kozijnen, deuren en ramen in Nederland, maar ook het zogenaamde
‘bouwglas’, met unieke exemplaren van glazen bouwstenen en dakpannen. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer info. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam. www.
nationaalglasmuseum.nl

Zaterdag 6 en zondag 7 september
Twee dagen Lingehavenconcert in Gorinchem

Het 6e Lingehavenconcert in Gorinchem wordt speciaal en gevarieerd. Klassiek, eigentijds en
populair staan in de programmering. Vrijdagmiddag 6 september, 13.00 uur; schoolconcert voor
alle basisschooljeugd van Gorinchem. Meer dan 1600 kinderen krijgen muziekscholing in de open
lucht. Een combinatie van klassieke en lichte muziek. Mooi om erbij te zijn. ‘s Avonds om 20.30
uur: concert met dirigent Walter Proost en zijn orkest Symphony European Philharmonia met
nieuwe fragmenten filmmuziek van de grootste films zoals Lion King - Rain Man - Pirates of the
Caribbean enz. Zaterdagmiddag 7 september, 15.00 uur: Brel & Brass. De mooiste liederen van
Jacques Brel in een koperen jasje met Michelle van Hautem en Jos Jansen. Begeleid door Brassband Rijnmond, dirigent Chris Derikx. En om 20.30 uur: Dennis van Aarssen die als The Voice of
Holland 2019-winnaar het publiek meeneemt op een muzikale reis. Het Bogers Swing Collective
(BOSCO) met Eric Vloeimans (trompet) en inspirator Georgios Lazakis die nr. 3 staat in de Kleurrijke Top 100 (Zie ook elders op deze pagina).

Zaterdag 7 september

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.

Brocante in de kassen

Brocante fair met patisserie

Oogstfeest op Leefgoed de Olifant en laatste dag Beeldentuin

Zaterdag 7 september organiseert Corrie Boom een brocante fair. Na
Kasteelfair in Rhoon en de Laurenskerk, nu Brocante in de kassen. Zo’n
65 brocanteurs uit binnen- en buitenland bieden hun waar aan. Naast het
mooie brocante-aanbod is er tijdens de fair een heerlijke patisserie. Deze
keer ook in handen van Corrie zelf (Zie ook elders op deze pagina’s).

Natuurthemadag in De Boshoek in Schiedam-Noord

In natuurcentrum De Boshoek is zondag 8 september een groots opgezette natuurthemadag voor jong en oud. Met een roofvogelshow en een
tentoonstelling van ongewervelde dieren. Roel Grouwstra en Lesley van
Luchem verzorgen deze tentoonstelling en geven uitleg over de dieren.
Hierbij kun je een vogelspin op de arm nemen. Ruben van Maaren en
zijn team (zij verzorgen ook demonstraties met raven in park de Efteling)
geven op diverse tijdstippen demonstraties met een condor, kerkuilen,
gieren, valken, buizerds en oehoe’s, waarbij kinderen en volwassenen
mogen assisteren. Voor kinderen zijn er activiteiten als het populaire uilenballenpluizen, button maken, nestkasten
timmeren, hun kennis met een natuurquiz toetsen enz.. Ook de Nederlands kampioen tonnetje steken, Natuur
Milieu-Educatief centrum (NME) , Speel-o-theek Ikkie en de Groene Raat zijn op deze dag erbij. Allen vertegenwoordigen de Schiedamse Groene Driehoek c.q. (Kethel) poort tot en van Midden-Delfland. Toegang gratis.

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 29
september om 16.00 uur kan er zoals altijd gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde
Dutch Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank
Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze
traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 09009203 (45cpm). De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Ontdek de wereld met
een cruise
Bezoek
onze stand
op de 50+ Beurs
Hal 11
stand D03

Aanbiedingen incl vluchten en transfers:
8-Dagen MSC Grandiosa 21 dec 2019
Middellandse Zee vanaf € 1419 pp
20-Dagen MS Westerdam 18 dec 2019
Hong Kong - Singapore vanaf € 3199 pp*
*= incl. hotels en/of landarrangement

Kijk op: hcc-cruises.nl
of bel 085-0479888

Brocante fair op Langeweg 113, Hendrik Ido Ambacht. Openingstijden van de fair: 10.00 tot 17.00
uur. Entree: 4 euro. Parkeren tijdens de fair kan op het terrein van Florensis. Adres Langeweg 85.
Een pendelbus is aanwezig, maar de afstand is maar 500 m. Dus te voet ook goed te doen.

Zondag 8 september
Bij Leefgoed de Olifant is de oogst binnen en dat wordt gevierd met… eten en muziek. De koks van
het geheel vernieuwde Restaurant en theehuis De Dames maken van de opbrengst uit eigen tuin de
heerlijkste gerechten. Eten wat u wilt. Terwijl u een laatste blik werpt op de prachtige Beeldentuin
op het Leefgoed. Boeken à 32,50 euro p.p. voor deze bijzonder namiddag kan via www.leefgoed.
nl/agenda <http://www.leefgoed.nl/agenda> . Zie ook elders op deze pagina’s. Leefgoed de Olifant,
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Info en routeplanner, www.leefgoed.nl
<http://www.leefgoed.nl/> of 0180-323414.

Roofvogelshow, reuzevogelspinnen en miljoenpoten in en bij De Boshoek

Zondag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur organiseert natuurcentrum De Boshoek een groots opgezette
natuurthemadag voor jong en oud. Hoofdthema: Grote
Roofvogelshow en tentoonstelling over de ongewervelde
dieren met o.a. reuzespinnen, miljoenpoten, kakkerlakken,
slakken, kevers, pissebedden, schorpioenen etc.. Natuurcentrum De Boshoek bevindt zich in Schiedam-Noord
tussen flat 5 van het Bachplein en de Harreweg. Eenvoudig
te bereiken met tram 21 of 24 halte Bachplein Bospad 3. 3121 CL. Schiedam . Tel: 010-4702050.

Zaterdag 14 september
Kunstmarkt Capelle

Tegelijk met Open Monumenten Dag organiseert Kunstkring Capelle haar 49e kunstmarkt bij de oude dorpskerk
aan de Kerklaan. Tussen 10.30-16.30 uur kan iedereen
kennismaken met diverse kunstvormen van 45 kunstenaars, afkomstig uit Nederland en België. Meer informatie:
www.kunstmarktcapelle.co.nl of mail naar kunstmarkt@
kunstkringcapelle.nl.

Dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 september
50PlusBeurs: Silver Event

De 27e editie van de 50PlusBeurs is van 17 tot en met 21 september in De Jaarbeurs Utrecht,
open van 10.00 - 17.00 uur. Aansluitend is er The Silver Show met Tineke Schouten van 17.15 tot
19.00 uur. Zie ook: www.50plusbeurs.nl Ticketservice: 026-3779736

Zaterdag 21 september
Concert Westlands Mannenkoor in Breepleinkerk

Concert van het Westlands Mannenkoor onder leiding van
Hans de Wit, in de Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104,
3074 PZ Rotterdam-zuid met medewerking van organist
Martin Mans, piano Martin van Broekhoven. Aanvang
20.00 uur, toegang € 15,00 / t/m 10 jaar € 10,00. Kaarten
zijn te bestellen via email breepleinkerkconcert@outlook.
com / via 010-4191196 of 010-4847625.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zondagmiddag 29 september
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
Zondag 29 september 16.00 uur ss Rotterdam - Queens
Lounge Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl
0900-9203.

Zaterdagen 5 oktober, 2 november en donderdag 7 december
Van ‘De Koopgoot’ tot ‘De Kuip’: de Rotterdamse Bijnamen Tramtour

In deze ludieke en inmiddels klassieke tour hoort u talloze
bijnamen die Rotterdammers verzinnen voor kunstwerken,
gebouwen, straten, bruggen enzovoort. ‘De Koopgoot’ en
‘De Kuip’ zijn natuurlijk zeer bekend, maar kent u ook ‘Het
Ding’, ‘De Gecrashte IJscocar’ of ‘De Flipspuit’? En welke
van de dik twintig bijnamen voor de Erasmusbrug kent u?
Verder veel leuke anekdotes, verrassende wetenswaardigheden en de nodige Rotterdamse humor van stadsgids, Rotterdam-schrijver en bijnamenverzamelaar Herco Kruik. De tour wordt verreden in een mooie historische vierasser tram uit de jaren
30 en de rondrit duurt 1,5 uur. Er zijn drie ritten per dag: om 11.00 u, 13.00 u en 15.00 u. In 2019
worden de ritten verreden op de zaterdagen 5 okt, 2 nov en 7 dec.

Voor woensdag 30 oktober
Maak kans op kaarten jubileumvoorstelling Soldaat van Oranje - De Musical
Op 30 oktober is het precies negen jaar geleden dat Soldaat van Oranje - De Musical in première
ging. Ter gelegenheid hiervan en het feit dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, wordt het publiek gevraagd een video van negen seconden te maken waarin zij vertellen of uitbeelden wat vrijheid voor
hen betekent. Degenen die meedoen maken kans op negen kaarten voor de jubileumvoorstelling.
Iedereen die in 9 seconden vertelt of uitbeeldt wat vrijheid voor haar of hem betekent, dit deelt op
soldaatvanoranje.nl/9jaar en zijn of haar social media met #vrijheidin9seconden, kan meedoen e
maakt kans op 1 van de 9 x 2 kaarten voor een voorstelling van Soldaat van Oranje - De Musical
op een datum naar keuze. Meer informatie en uploaden: soldaatvanoranje.nl/9jaar

Iedere dinsdag tot en met zondag
Kom kijken in de Superstraat in het Wereldmuseum

In het Wereldmuseum aan de Willemskade 25 in Rotterdam kunnen bezoekers iedere dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur terecht in de Superstraat. Iedereen is welkom om te
ervaren hoe buren met elkaar en de wereld zijn verbonden. Leuk voor kleinkinderen, leuk voor jong
en oud. Zie ook: www.wereldmuseum.nl

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop
of verzekering. Info: 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 vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag
terecht bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Vijf dagen 50PlusBeurs in Jaarbeurs

De 50PlusBeurs, die van 17 tot en met 21 september wordt gehouden
in de Jaarbeurs in Utrecht, is al 27 jaar ‘s werelds grootste evenement
voor actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia met muziek, modeshow en theater.
Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen. De 50PlusBeurs
brengt vele stands met thema’s als Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode
& Beauty en Gezondheid. Probeer e-bikes op het fietsplein, bezoek het
autoplein met actuele modellen, geniet van modeshows en optredens,
krijg advies over beleggen en schenkrecht, ontmoet personalities, test
je fitheid, volg leerzame en actieve workshops of maak kans met vele
winacties op mooie prijzen als een avontuurlijke reis of campervakantie. Maak het mee, je komt ogen en oren tekort! Zie ook elders op deze
pagina’s.

Meedoen en kans op 9 kaarten voor de jubileumvoorstelling

Iedereen die voor 30 oktober in 9 seconden vertelt of uitbeeldt wat vrijheid voor haar of hem betekent, dit deelt
op soldaatvanoranje.nl/9jaar en zijn of haar social media met #vrijheidin9seconden, kan meedingen naar 9 kaarten voor de jubileumvoorstelling op 30 oktober of op 1 van de 9 x 2 kaarten voor een voorstelling van Soldaat
van Oranje - De Musical op een datum naar keuze. “We willen op een bijzondere manier stilstaan bij het feit
dat Nederland 75 jaar vrijheid viert”, laat producent Fred Boot weten. “En dat Soldaat van Oranje - De Musical
al negen jaar de herinnering levend houdt en de geschiedenis doorvertelt is voor ons ook een moment daar
juist nu bij stil te staan.” Een aantal acteurs, uit voorgaande en huidige cast, maakten ook een negen seconden
durende video waarin zij vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Deze filmpjes van Edwin de Vries, Henriëtte
Tol, Thomas Cammaert, Roel Dirven, Peter Tuinman, Anne Lamsvelt, Oren Schrijver, Willemien Dijkstra en ook
van dochter Karna Hazelhoff Roelfzema staan op de website: soldaatvanoranje.nl/9jaar.

Tentoonstelling in Museumtuin Nationaal Glasmuseum

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

Culinair Oogstfeest in De Kas op Leefgoed de Olifant

Zondag 8 september kunt u vanaf 16.00 uur genieten
van de gerechten van eigen tuin en lokale producenten,
tijdens het Oogstfeest in De Kas. Peter de Jong zorgt
voor een muzikale noot. In de buitenkeuken bereidt
Arco, de chef met de groenste vingers van de regio,
heerlijke gerechten met vlees, vis, schaal- en schelpdieren. U eet taart van appelen uit eigen gaard, biologisch
ijs, boerenkaas van koeien van de buurman en geniet
tegelijkertijd van de laatste dag van de Beeldentuin, waar
tussen 15.00 en 17.00 uur twee kunstenaressen op
boeiende wijze hun visie geven en uitleg over de gebruikte technieken. Leefgoed de Olifant, locatie De Kas, Groenendijk 325, Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel, vlakbij Capelle aan den IJssel. Kosten voor het lekkere
eten met live muziek: € 32,50 p.p. snel boeken, want VOL=VOL. Meer info en routeplanner, www.leefgoed.nl
<http://www.leefgoed.nl/> of 0180-323414. Boeken via Leefgoed.nl/agenda <http://leefgoed.nl/agenda> Vol=Vol

INMOAGUILAS
‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

OVERWINTEREN
Overwinteren in Aguilas (170 km.onder Alicante, Spanje)
Hier huurt U een compl.ingericht appartement met 2/3 slaapkamers
Al vanaf euro 650 p.mnd. (min. 3 mnd)
Prijs is incl. water, electr., belastingen.
Incl. halen en brengen naar vlieghaven van Alicante!!!
Meer info? Bel 06-40131175 (ik zelf ga eind okt. weer voor 5 mnd.)

HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN!!
DAAROM 1 T/M 30 SEPTEMBER:

KINDEREN T/M 8 JAAR
VOOR MAAR € 1,-*
* EEN KIND PER BETAALDE VOLWASSENE

EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT

Martin Luther Kingweg 7  3069 EW Rotterdam
www.restaurantcathy.nl  010 - 455 13 33
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Een brommobiel rijd je vaak niet langer dan 2 jaar. Ben je 16 jaar dan
stap na 2 jaar over naar een echte auto. Ben je ouder en je stopt met
autorijden, dan is de brommobiel een geweldig alternatief.
Brom! levert verschillende merken. Een bezoek aan de brom!-Expert
garandeert de beste keuze. En gewoon een brom! kopen kan natuurlijk ook!
Voor meer informatie kijk op de website www.mijnbrom.nl of bezoek
een van de twee brom! experts in de regio.

!
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vanaf € ekering
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Van Trigt Brommobielen
Nijverheidstraat 2
3214 CL Zuidland
T. 0181 451922

Garage L. Both
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
T. 0180 661551

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

Wij bieden:
-

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

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

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

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

4-wiel scootmobiel
Mercurius

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

Snelheid:
15 km/u

van 895.minimale inruil €200

PRIJS NA INRUIL

Actieradius:
ca. 45 km

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

van 239.-

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

van 849.-

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

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar
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Klauwe uit de mouwe
(theedoek)

Niet lullen maar poetsen
(theedoek)

Oh ja! Het alfabet van onze
jeugd

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

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.

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!

€ 8,95
Rotterdams snijplankie

€ 19,99

€ 8,95
‘Vergeten’ vergeten verhalen

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!

Dit boek is een aanvulling op
het eerder verschenen boek met
100 verhalen over de WO II. Het
bevat 15 verhalen over de oorlog
in voormalig Nederlands-Indië.
De oorlogsverhalen van Rotterdammers, onze families
uit Nederlands-Indië, uit een land dat niet meer bestaat.

€ 18,75

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

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.

€ 24,95

€ 9,95
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 Centraal 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 Vlaardingen. 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.

€ 16,95

€ 29,95

€ 15,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
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

‘Vergeten’ vergeten verhalen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

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

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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30%
KORTING
op alles!*
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Kofferbakverkoop Rotterdam
zaterdag 7 september 2019

Gratis ondersteuning nodig?
Een vrijwilliger kan u helpen bij:

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Kommie ook nog ff buurten?

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

Tel.: 010-4194010

 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl

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

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

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

koken - leren reizen met OV
samen uitstapjes maken - sporten
kleding kopen - nieuwe mensen
leren kennen - oefenen met
rollator - buurt ontdekken - een
hobby vinden - en nog veel meer

Eenmalig of een aantal keer,
een vrijwilliger helpt u graag

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

Bent u 65+ en wilt u hiervan
gebruik maken?
Bel dan Unie Van Vrijwilligers
010 - 413 08 77

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

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

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

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl
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Drie keer verhuizen op Varkenoord
Varkenoord ‘op Zuid’ staat
volop in de belangstelling dezer dagen. Cas Driesen heeft
er een bijzondere band mee
en schreef er dit verhaal over
dat gaat over drie verhuizingen.
Bij mijn geboorte in 1935 woonden
we driehoog, op de hoek van de
Riederstraat. Vanuit de woonkamer
konden mijn ouders aan de overkant
van de spoorbaan zo het nieuwe
stadion zien bouwen. Aan de andere
kant van de weg had mijn vader een
volkstuintje. Het was voor aardappelen, wat groenten, radijsjes, aardbeien
e.d. Van bij elkaar gescharreld hout,
planken en platen triplex had hij een
schuurtje gebouwd om zijn gereedschap in te doen. Er zaten zelfs ramen
in dat schuurtje. Helaas, voor mijn vader, werd er een paar jaar later, in het
kader van een werklozenproject, een
sportpark aangelegd. Dus hij moest
zijn tuintje verhuizen naar een nieuw
complex. Voor de verhuizing werd een
bakﬁets gehuurd in de Strijensestraat
om zoveel mogelijk mee te kunnen
nemen. Het was een heel eind weg,,
helemaal voorbij het oude Feijenoordterrein, aan de Smitshoekseweg.
De tweede keer
Een aantal ontevreden korfbalspelers
in het Zuiden richtten in 1947 een
nieuwe korfbalclub op, de Overkanters. Ze gingen spelen op Varkenoord,
de eerste twee velden vanaf de ingang
bij het viaduct. Toen een jaar later ook
junioren lid konden worden, werd ik
lid en kwam terug op Varkenoord. Er
speelden nog twee korfbalverenigin-

gen, Actief en Eureka. In een haakse
hoek gebouwd waren er driemaal twee
kleedkamers, een toiletgroep, dan vier
kleedkamers en een magazijntje voor
palen, manden, linten en ballen.
In seizoen 1949/1950 moesten we
verhuizen naar de Buitendijk, aan de
andere kant van Varkenoord, want
Feyenoord kwam. Het grote voordeel
was, je had er niet alleen een kantine,
maar voor een dubbeltje kon je warm
douchen. Behalve de korfbalclubs
werd er aan die kant ook gevoetbald
door Belvedere, DRL. Er was een
atletiekbaan, kaatsen voor de Friezen,
een hockeyveld. Dan nog twee (rijke)
clubs met een eigen clubhuis Tediro
van de Gemeente en Progress van de
Unilever. Niet vergeten Overmaas
met niet alleen voetbal, maar ook als
eerste, nog voor Feyenoord, met een
honkbalafdeling.
Zwart\Wit
Toen Feyenoord in seizoen 49/50 naar
Varkenoord kwam, werd ik, met dank
aan Jan Kok en Fred Blankemeijer, lid
van de club. De club kreeg de eerste
drie voetbalvelden. Op veld 4 speelde
`s zondags een vergeten RVB-clubje.
`s Zaterdags op veld 4 en 5 Zwart/
Wit, dat prachtig voetbal liet zien. Zo
was er Jantje Nieuwenstraten die zo
in Feyenoord 1 mee zou kunnen, als
hij op zondag had willen spelen. Daar
tegenover stond dat spelers die het net
niet redden bij Feyenoord bij Zwart/
Wit gingen spelen. Jan en Wim van
Elderen, Aad van de Laan, Nelis Kreft
en Joop Hak, met Lou van der Hoeven
als trainer. En een massa publiek, de
ene week bij A1 van Feyenoord, de
andere week bij Zwart/Wit.

De nieuwe behuizing van Feyenoord op Varkenoord (foto: Cas Driesen)

Het was de tijd van de kanjers van
voorzitters, die allemaal dik bevriend
waren. Natuurlijk kent iedereen Cor
Kieboom van Feyenoord nog en Paul
Thoma bij Overmaas. Gerrit Been,
door de week gewoon een man met
een boekwinkeltje op de Groene Hilledijk, maar bij DHZ, met zijn hoed op,
straalde hij gezag uit. Maar ook buiten
Varkenoord waren in die tijd mannen
van gezag. Arie van Bokkum bij CVV
en wat te denken van Dirk Nijs bij de
Musschen, die geweldige scheidsrechter met zijn sigarenwinkel aan de
Pleinweg. Ik zou nu geen voorzitter
kunnen noemen van de nog bestaande
clubs, hooguit van de Sportclub Feyenoord ‘’Vacature.’’
De derde keer
Nu in 2019 moeten we dus na 50 jaar

weg met de Sportclub Feyenoord, naar
de plek waar vroeger de korfballers
waren en daarna het Clara Ziekenhuis.
Vijftig jaar, waarin de koude douches
in de kleedkamers werden vervangen
door warme, maar nog steeds een
voor elke kleedkamer en twee koude
kranen. Een douche voor een heel
elftal plus drie reserves. Als je om
half 12 van het veld kwam, stonden
ondertussen de andere veertien die
om 12 uur moesten spelen zich om
te kleden. Alles gelijk in en uit je
tas, anders kwam je met een schoen
en drie kousen thuis. Later kregen
we een eigen clubhuis, met links en
rechts een kleine woning. Aan de ene
kant Hans Kraaij, aan de andere kant
King Konings, oud-eerste elftalspeler
en trainer, die de kantine beheerde.
Toen kregen we in de hoek een nieuw

clubhuis, met betere kleedkamers. En
in de jaren ‘90 ons mooie clubhuis
van nu met kantoren, vergaderzalen,
prachtige kleedkamers. Plus de grote
aangeklede tribune, met daaronder
kantoren, ﬁtness en kleedkamers. Nu
moesten dus we verhuizen; niet omdat
er het nieuwe stadion komt, wat Jorien
v.d. Herik bij de opening voorspelde,
maar omdat …. Maar we mogen niet
klagen, vanaf vrijdag 23 augustus hebben we een nieuw prachtig clubhuis
met sportvelden waar de club, voetballers en voetballertjes met bezoekers
veel plezier kunnen beleven.
Cas Driesen
c.driesen@upcmail.nl

(310) Wie spelen accordeon tijdens
een uitvoering in de jaren '60 en
waar?

Door de lens van Hartog (310-311)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen worden bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in
De Oud-Rotterdammer.
(311) Wie herkent mensen bij deze aanrijding en op welke kruising ging het fout?

Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

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

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

TOT 45 KM/H
MET EEN AM-RIJBEWIJS
OOK OP DE
80 KILOMETER-WEGEN.

S
ET TI !
M RA D
Ú G U
N AR HO
R
JA E
1 ND
O

Vollebregt: Altijd een passende brommobiel
OOK PRIVATE LEASE:
EEN NIEUWE BROMMOBIEL
VOOR EEN VAST BEDRAG
PER MAAND

H O G E EN
AK KE LI JK E
EM
G
IN STAP!

SP O R TI EF
EN LU X E!

A-energielabel

Ligier

JS50 L Sport Ultimate
Vanaf

€ 17.185

Rijk uitgerust met o.a.:
• Airconditioning • Pack Carbon • Bekleding Sport
• Pioneer multimediasysteem met 420W speakers
• Speciale 16 inch lichtmetalen velgen • Sport stuur
• Unieke kleuren (asphalt grijs en reef blauw)

Microcar

M.Go Dynamic+
Vanaf

€ 11.990

Rijk uitgerust met o.a.:
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen • 2 zonnekleppen
• Extra geluidsisolatie • Hoge instap en grote laadruimte
• Verstelbare bestuurders- en passagiersstoel

Vollebregt Brommobiel is oﬃcieel 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 gratis 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
Openingsactie (1 jr gratis onderhoud) is geldig t/m 31-08-19. Elke nieuwe Microcar/Ligier biedt u 2 jaar garantie en assistance. Prijzen incl. 21% btw en aﬂeveringskosten (€ 495,-), bestaande uit een aﬂeveringsinspectie, poetsen, 45km-sticker en kosten
voor kenteken. Prijs/zet/typefouten voorbehouden. © 07-19
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Ome Bas

Joop van Loon tijdens de
Rotterdamse Dag in 2005. Foto's
Rein Wolters

‘Ze zalle Piet Hein z’n smoel motte
wassen’. Een schitterend verhaal
geschreven door oud-commissaris
Jan Blauw over een eindejaar
gebeurtenis in de jaren 50 in het
toen zo fijne Delfshaven.
Genoemde Ome Bas is hier op een geweldige manier neergezet. Ome Bas was onze
overbuurman. Ik woonde in de Compagniestraat, waar ik met vele andere kinderen
uit die buurt ben opgegroeid. Ons werd met
de paplepel ingegoten te wonen in OudDelfshaven en dat dit het mooiste stukje
Rotterdam zou zijn. Hier is in die tijd ook
een liedje over geschreven.
Ome Bas en zijn vrouw Tante Rina runden,
in samenwerking met enkele andere
buurtbewoners, de buurtvereniging die
straatfeesten organiseerde met Koninginnedag, Bevrijdingsdag en natuurlijk ook het
Sinterklaasfeest. Voor Sinterklaas gingen we
naar Westend, een zaal in de wijk Bospolder. Ook werd er voor de jeugd jaarlijks een
zomerkamp georganiseerd. In mijn herinnering kan ik me deze vakanties in o.a. Stroe
en Dorst nu nog steeds voor de geest halen.
Het was in die tijd niet zo dat eenieder bulkte van het geld om op kamp te kunnen gaan.
Wij hadden een prikkaart en op die manier
haalde je geld op bij familie en kennissen
om aan het kamp te kunnen deelnemen.
De straat werd op Koninginnedag omgetoverd tot speelstraat voor de kinderen en in
de avond werd er gedanst. Het geluid kwam
uit luidsprekers van Eef de Waard. Het was
één en al Rock and Roll met de oudere
jeugd op de zogenaamde dansvloer.
Op kamp was het geweldig om met Ome
Bas op pad te gaan voor de nachtwandeling.
Het was griezelig, soms ook wat eng, maar
je had er een groot vertrouwen in dat het
met Ome Bas zou goedkomen.
Wijkagent Stegeman werd op z’n delfshavens Stéggeman genoemd en door de
opgeschoten jeugd Stéggelul. Het was
immers een andere tijd en voetballen mocht
toen niet op straat. Zelfs niet op het Piet
Heinplein, dus je moest op de loop als hij in
de buurt werd gesignaleerd. Stegeman was
bij de ouderen buurtbewoners een gezien
persoon.
Het oudejaarsvuur verplaatsen naar het Piet
Heinplein had, wat later bleek, als voordeel;
er kon hoger gestapeld worden, dus een nog
spannender vuur. De tijd van kerstbomen
verzamelen is voorbij, buurtverenigingen
bestaan zeg maar niet meer.
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Stripboeken
Jaap onmisbaar
Schuin tegenover de betonnen muziektent op het Afrikaanderplein was naast ijszaak La Veneziana in de jaren 1950 de kleine boekenwinkel van Jaap Borel. Ik stond er vaak te gluren
in de etalage, want stripboekjes waren mijn grote favoriet. Op een gegeven moment wilde
ik van mijn verzameling - een dikke vierhonderd stuks - af en verkocht die aan Jaap. Ik had
mijn verzameling gekocht van de fooien die ik van klanten van melkboer Cor Houtbraken
kreeg als ik de melkflessen of pan met melk boven bracht of zelfs tot in de keuken.
Tot zover lopen de herinneringen
van leeftijdgenoot Ger Weeder
(gerry.weeder2@gmail.com) en
van mijn persoontje parallel. Hij
vult aan. “Jaap was een figuur die
met een beetje inbeelding zo uit het
dorp van Dik Trom kwam stappen.
Gezet, boers en met een platte pet
als bedekking van zijn kale kits.
Vaak stond hij met zijn handen
in zijn zakken te genieten van de
sigarenpeuk tussen zijn lippen. Jaap
verkocht weekbladen als Kuifje,
Robbedoes, Donald Duck, Sjors en
Sjimmie, Nero en allerhande weekbladen voor dames en hij kocht ze
ook weer in. Ook verhuurde Jaap
verzamelalbums van de genoemde
tijdschriften en ook bladen die niet
voor de ogen van kinderen geschikt
waren. Alle kinderen uit de buurt
konden huren voor een duppie en
genieten van iets dat voor de meesten onbetaalbaar was. Ook was
Jaap een voorloper van de seksuele
revolutie. Voor de oudere kinderen
had hij bladen zoals Zonnevrienden en vanuit een lade onder de
toonbank ook nog wel wat pittiger
lectuur.’’
Politie
Weeder vervolgt: “Ooit kwamen
politiemannen van de post Afrikaanderplein undercover in zijn

Links de hoek Paul Krugerstraat en Bloemfontijnstraat met de winkel van Van Loon.

zaak en Jaap verdween een aantal
maanden in het niets. Volgens zijn
nogal kleine en vinnige vrouw was
Jaap weer gaan varen. Na enige
tijd stond Jaap, lijkwit van de frisse
zeelucht, weer achter de toonbank.
Niet lang daarna lagen bladen als
Chick, Candy, Piccolo en Lach in
zijn etalage en was de seksuele
revolutie een feit. Jaap hoefde dus
niet meer naar zee, ha ha. Voor de
jeugd in de wijk was Jaap een man
van grote betekenis. Hij bracht ze
via zijn winkeltje in contact met
lectuur waar ze van droomden;
Dick Bos, Erik de Noorman en
die bladen waren voor mij en
leeftijdgenoten van onschatbare
waarde. De jeugd die bij Jaap de

stripboeken huurde, was niet altijd
op tijd met het terugbrengen van de
lectuur. Op zondag stapte Jaap op
zijn fiets en reed de wijk door om
zijn strips terug te halen. Hij deed
dat op een commercieel vriendelijke manier. Overal vertelde hij dat
hij er begrip voor had en niet boos
was. Als de ‘huurder’ dan schoorvoetend weer bij hem binnenstapte,
zei Jaap niets over deze ‘ontrouw`,
maar liet enthousiast de nieuwste
albums zien. Hij had vaak stapels
onverkochte bladen. Dan stuurde
hij ons er op uit om deze aan schippers in de Maashaven te verkopen,
waar vooral het pikante magazine
De Lach goed werd verkocht. Jaap
Borel had een vooruitziende blik

Ome Bas was niet groot, maar had samen
met Tante Rina een groot hart. Ik ervaar
het mooie stukkie over ome Bas als een
eerbetoon aan hem, maar ook aan tante Rina
en de nog in leven zijnde familieleden en de
helpers van Ome Bas en tante Rina in de tijd
dat zij de buurtvereniging runden.

en bond de eerste Kuifjes in per
kwartaal. Hij adviseerde ons deze
te kopen en vooral te bewaren,
daar ze later veel waard zouden
zijn. Helaas zijn er niet veel die
naar zijn advies hebben geluisterd.
Misschien kan iemand een keer iets
over Jaap schrijven. Dat zal zeker
bij veel ouderen goede herinneringen naar boven brengen.’’
Een andere bekende boekenman
en concurrent van Jaap Borel was
Johan Willem (Joop) van Loon.
Hij had zijn winkel en als museum
ingerichte kelder op de hoek Paul
Krugerstraat, Bloemfontijnstraat.
Hij had een enorme collectie
radio’s, grammofoons, strijkijzers
en stofzuigers. Joop stond ook op
weekmarkten. Met stripboeken en
gebruikte grammofoonplaten. Zijn
kraam was soms een verzamelplaats van mensen met groen-witgroen bloed in de aders. Jammer
dat hij nooit is benoemd tot
‘Rotterdammer van het Jaar’. Joop
stond ook altijd met een kraam met
historisch spul op de `Rotterdamse
Dag’. Hij overleed 8 december
2011 op 82-jarige leeftijd.
Abonnement
Gerda van Wijk (gerdavanwijk@
yahoo.com) laat weten: “Als ik de
kans krijg neem ik De Oud-Rotterdammer mee naar huis, maar helaas
denk ik er niet altijd aan (U kunt
natuurlijk ook een abonnement
nemen!). Ik scoorde echter wel de
krant van 9 juli en daarin stond
een artikel over Krutthoffer&Doll.
Georg Doll was de grootvader
van een vriendin van me (Helga
Doll), die in 1951 getrouwd is en
toen Nederland verlaten heeft. Ik
was haar buurvrouw in Amerika.
Ik zal haar het artikel toesturen,
want dat zal ze enig vinden. In het
artikel wordt ook verwezen naar
De Oud-Rotterdammer van 2 april,
waarin Joke Avezaat-Hemerik iets
heeft geschreven over K en D in
de Feijenoordstraat. Helaas heb ik
die aflevering gemist.’’ Zie www.
deoudrotterdammer.nl waar alle
verschenen uitgaven zijn in te zien.
Reacties: reinw@telfort.nl

Henk Poot
Henkpoot47@outlook.com
Joop van Loon had een goede marktplaats direct bij zijn winkeldeur.
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Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw
‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)*
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...

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-medewerkers 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.
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bij aankoop van een
multifocale bril van
TOP-KWALITEIT!

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige
TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*
uu
Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de
om zo
Waar uitge ve n
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door
?
ra ge ld
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten e xt e e n 2e br il
n
a
a
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met
2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe
meerkosten extra dun geslepen.

OR 125 x 181

OPROEP
ASVZ ZOEKT
OUD-MEDEWERKERS!

Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel
Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl

)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals
scheepsstoffering.
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen.
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen,
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent
u uitgekeken op de kleur van uw interieur? Laat het
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.
Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.
•
•
•
•

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

13 & 14 september 2019

GRATIS

TOEGAN
K

ELIJK

55+
korting

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

www.binnenvaartdagen.nl

010 414 5808

Tweedaags openbaar publieksevenement in Zwijndrecht, Maasplein - Veerplein.
Gratis toegankelijk, waar educatie en voorlichting hand in hand gaan
met entertainment en muziek!
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TANTE POST
Liftend naar Engeland
Bij het lezen van het artikel ‘Liftend
naar Engeland’ moest ik denken aan
de tijd dat ik ook goedkoop naar Engeland ging, in de jaren 70. Ik werkte
toen bij het Loodswezen in Hoek van
Holland. We moesten op een dag een
loods afhalen van de coaster Trias Trader, ook wel de Noordzeevlo genoemd
omdat hij altijd uitvoer, weer of geen
weer. De loods vertelde dat je voor
een prikkie mee kon. Het vertrek was
altijd op dinsdag en op zaterdag terug.
De kapitein gebeld, hij woonde toen in
Vlaardingen en de afspraak gemaakt
op dinsdag met mijn schoonvader mee
te gaan. De kosten waren 25 gulden
inclusief eten en drinken. De Trias
Trader was veel te vroeg uit de Spoorweghaven vertrokken, dus moesten
we in Hoek van Holland ter hoogte
van de Berghaven aan boord stappen.
We hadden voor de bemanning een
emmertje haring meegenomen, dus
het kon niet meer stuk. De bemanning
bestond uit de kapitein, stuurman,
machinist, matroos en kok. Ik zal niet
alles vertellen, maar wat we allemaal
meegemaakt hebben, dat vergeet ik
nooit meer, het was altijd heel gezellig, ook als we in Greenwich waren.
Ik heb nooit meer vernomen waar de
Trias Trader is gebleven.
Frank de Gelder
gelde95@hetnet.nl
Glimlach
Gisteren hoorde ik iemand zeggen:
“Oh, dat is een vrouw die altijd lacht.”
Ze moesten eens weten. Ik ben geboren in Nederland, november 1944,
de hongerwinter. Het vroor dat het
kraakte, het was sperrtijd en er waren
razzia’s. Ik was uit een blinde zwangerschap. Zodoende wist mijn moeder
niet precies wanneer ik geboren zou
worden. Mijn moeder had gewoon
wat buikpijn. En toen werd ikke (een
heel klein meisje dat eigenlijk de
couveuse in had gemoeten) geboren.
Waarschijnlijk al met die glimlach,
terwijl er beslist niets te lachen viel.
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Schooltuintjes
Regelmatig krijgen mijn man en ik als oud-Rotterdammers jullie blad in handen dat onze dochter voor ons meebrengt. Zij
werkt in het Maritiem museum, waar De Oud-Rotterdammer voor de bezoekers klaarligt. Zo zag ik onlangs reacties van
mensen die een schooltuintje aan de Enk hadden in de jaren 50. Ook wij, als leerlingen van de Mareschool (hoofd de heer
Hulzebos) Vreewijk, waren enthousiaste tuinierders en wij werden gecoacht door de heer Van Grondelle van de ‘Bovenschool’. Op deze foto zie je mij, Elly den Haring, in het midden, trots met de bloemen samen met de andere leerlingen
van de Mare en ‘bovenschool’. Misschien herkent iemand zichzelf op deze leuke foto? Het was voor mij een geweldige
periode. In het vroege voorjaar met het zaaien van sterrenkers in je eigen naam, dan radijs, en sla, boontjes, etc. en vooral
het bloemenzaad. Wij waren daar wekelijks te vinden tot aan de zomervakantie. En apetrots waren wij op de oogst, die
wij mee naar huis mochten nemen!
Elly Heester - den Haring
familieheester@solcon.nl

Waarschijnlijk geërfd van mijn vader
en moeder. Op school konden ze die
glimlach niet geheel waarderen, want
ik stond altijd op het bord omdat ik
vervelend was, terwijl ik, volgens mij,
niets deed (Maar wel met een glimlach
op mijn gezicht). Op school mag je
dus beslist niet lachen… er was ook
eigenlijk niets te lachen met 54 kinderen in een klas, waarvan de helft twee
klassen hoger zat en een overspannen
lerares voor de klas. Gelukkig had
ik ook de Rotterdamse humor van
mijn vader geërfd en ach ja, als ik
dan toch die straf kreeg, gebruikte ik
mijn humor maar. Helaas heb ik mijn
hachie moeten redden op school, want
humor en school gaan ook niet samen.
Later, toen ik ging werken, werd het
gelukkig vaak wel gewaardeerd en
in de kroeg was het echt de max, die
glimlach van mij. Tot op heden heb ik

Circus Krone
Leo Bergkotte (bergkotteleo@gmail.com) reageert: “Foto 301 in ‘Rotterdam
gefotografeerd’ toont wagens van Circus Krone uit Duitsland en wat nauwkeuriger: uit München. Krone was in 1959 voor de eerste maal na de Tweede
Wereldoorlog in Rotterdam. De tent stond aan de Kruiskade, waar later De
Doelen is gebouwd. De tweede maal was in 1963 en toen stond men op het
Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. De foto is volgens mij gemaakt op het
spooremplacement van de NS aan de Vierhavenstraat, waar de wagens vanaf
de trein kwamen. Zoals je kunt zien staan diverse wagens klaar om naar het
circusterrein te worden gebracht. Krone reisde tot 1989 per spoor.’’

mijn glimlach, door alle zware tijden
heen, nog altijd behouden en nu weet
ik ook waarom. Als je wat ouder bent,
hebben de mensen toch liever een
glimlach dan een azijnbak om zich
heen. Dank je wel mamma en pappa.
Yvonne Kok
yvonne.kok@skynet.be
Graanelevator
Een reactie op Ken je dit nog 195 in
de vorige krant over de graanelevator.
Kitty Donker-Schoonhoven vertelt dat
Hamel de separatiekleden voor het
afscheiden van verschillende ladingen
in het binnenschip leverde. Dat zal
wel, maar de meeste separatiekleden
(suppen) werden gehuurd bij Bingham
& Co in Schiedam. Honderden
bestellingen heb ik ‘s middags tegen
sluitingstijd genoteerd voor bezorging volgende morgen, eerste werk.
Levering per roeier aan boord van
de lichter, langszij het zeeschip aan
noord of zuidzijde, Maashaven paal
zoveel. Roeierskosten één gulden per
kleed, samen met de huurkosten voor
rekening van de ontvangers van de
granen of veevoer, voornamelijk de
Coöperatieve Landbouwbanken in het
oosten van ons land. Zij kregen ook
een schaderekening als zo’n kleed bij
de lossing in flinters werd getrokken.
L.J.Heinsbroek
leo.heinsbroek@online.nl
Column Gerard Cox (1)
Hoewel de benaming CCtje verwijst
naar het emailtijdperk, laat Gerard
Cox in zijn columns regelmatig
weten niets op te hebben met email,
computers en internet. Heel dom, want

nu moet hij een halve column wijden
aan het feit dat hij niet weet wie Paul
Abbey was. De zoekterm “Paul Abbey pseudoniem” geeft binnen een
seconde antwoord op al zijn vragen.
Paul Abbey was het pseudoniem van
toneelcriticus Hans van den Bergh,
die 21 oktober 2011 overleed. Andere
pseudoniemen waren Ten Braven,
Jansen en Tilanus en E.D. Dekker. Op
de fenomenale website www.delpher.
nl van de Koninklijke Bibliotheek
zijn alle columns die Abbey tussen 7
oktober 1978 en 19 december 1981 in
de NRC schreef overigens na te lezen.
Paul Groenendijk
Rietkraag 39
3121 TC Schiedam
paul.groenendijk@xs4all.nl
Column Gerard Cox (2)
In zijn column in DOR 17 van 20 augustus 2019 vraagt Gerard Cox informatie over Paul Abbey, de auteur van
het boekje Maori op klompen uit 1980.
Volgens de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren betreft het
een pseudoniem van de Nederlandse
schrijver en literatuurwetenschapper
Hans van den Bergh (1932-2011). Van
den Bergh werd geboren en overleed
in Amsterdam, maar hij had ook een
band met Rotterdam-Zuid, wat Cox
deugd zal doen. Hij was namelijk een
kleinzoon van Samuel van den Bergh,
een van de grondleggers van de margarinefabriek van Van den Bergh en
Jurgens aan de Nassaukade en dus ook
van het latere Unilever.
Jan Oudenaarden
janoudenaarden43@gmail.com

Bakkerij Kops (1)
In DOR van 20 augustus stelde Ronald Schotte een vraag over bakkerij
Kops op de hoek van de Voorschoterlaan en de Beneden Oostzeedijk. In de
periode die hij beschrijft (tussen 1959
en 1965) was bakkerij Kop (zonder
s) inderdaad zonder winkel op die
locatie gevestigd. Op 3 september
1964 is de bakkerij overgenomen door
Van der Meer & Schoep en daarmee
is de naam Kop uit het straatbeeld
verdwenen. Bakkerij J.H. van Vliet,
ook onderdeel van Van der Meer &
Schoep, heeft de bakkerij in gebruik
genomen voor het fabriceren van luxe
broodsoorten. Door de opkomst van
de supermarkten (begin jaren zestig)
en het vooruitzicht op het verdwijnen van het exclusieve recht voor
de bakkers om brood te verkopen
(vanaf 1968) verwachtten vele kleine
zelfstandige bakkerijen problemen
voor hun toekomstige bestaansrecht.
De concurrentie met supermarkten
zouden ze niet overleven. Er bleef
voor hen geen andere mogelijkheid
dan hun bakkerij te verkopen. Van
der Meer & Schoep heeft diverse van
dergelijke bakkerijen in de loop van
de jaren zestig overgenomen. In mijn
boek ‘Een goeie bakker’ dat gaat over
de bedrijfsgeschiedenis van M&S
staan deze gebeurtenissen op pagina
252 beschreven.
Aad Koster
a.koster47@gmail.com
Bakkerij Kops (2)
Wat de heer Schotte zich herinnert
van deze bakkerij is juist, maar niet
compleet. Er was wel degelijk een
winkel en een mooie ook, om de hoek
op de Oostzeedijk. Mooi ingericht,
zelfs wat chique. Het was een brooden eenvoudige banketbakkerij. In de
Voorschoterlaan waren de bakkerij
en wagenremise, waar de broodbezorgers hun karren stalden. Men
noemde zich Kops Kwaliteitsbakkerij.
Oorspronkelijk met de toevoeging v.h.
Van der Heyden en Spijker, maar dat
verdween later. Na de oorlog ging het
verhaal dat in de wagenremise onder
of achter de bakkerij onderduikers
waren verstopt. Tijdens een razzia van
de bezetter zouden de broodverkopers
met een onderduiker onder het schot
van de eerste laag en de met brood
gevulde tweede laag naar hun wijk
zijn gereden. Er zouden geen onderduikers zijn gevonden. Of het juist is,
weet ik niet. Het pand is ooit verkocht
aan een banketbakker die verderop de
Oostzeedijk zat. Die zou grootse plannen hebben gehad, maar dat is er niet
van gekomen. Hij kwam om bij een
verkeersongeval.
G,J. de Bruin
bruinvis@caiway.nl
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Kunstcafé
Nu de vakantie voor de meeste
kunstenaars er weer op zit, is er
dinsdag 3 september a.s. weer een
Kunstcafé-avond in De Schalm, adres
Dawesweg 44, 3069 VJ Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur. Toegang gratis voor leden
en belangstellenden. Belangstellenden
graag vooraf even mail/bellen naar
voorzitter@kunstkringalexander.nl of
010-456100.

Wie zijn de mensen op deze foto?
Ik heb een vraag over deze foto. Het betreft een foto uit de jaren dertig, genomen op de grossiersmarkt op het Noordplein. Willem Hendriks was groentehandelaar en commissionair voor o.a. Hero conserven. Mijn vader, Joop
Hendriks, staat als jonge man naast zijn vader Willem Hendriks. Mijn vraag
is zijn er nog mensen die de andere op de foto aanwezige mensen herkennen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Pierre Hendriks
010 4509182
p.hendriks47@kpnplanet.nl

Vrouwenkoor
Vrouwenkoor VAVIC gaat vanaf
woensdag 4 september weer zingen
en doen dat elke woensdag behalve
in de schoolvakanties. Wij zingen een
gevarieerd repertoire onder leiding
van onze dirigent Nanne. Tussendoor
maken wij tijd voor een kopje koffie
en een praatje met elkaar. Het zijn
gezellige ochtenden. Dus als je kan
zingen, kom dan op woensdagochtend
van 10.00 uur tot 12.00 uur naar het
buurthuis Maria Daneelserf Schollevaar in Capelle aan den IJssel.
Voor inlichtingen: Louky Elsner,
010-4210567 en Ria Eijkmans, 0104507396.
A. Stroucken en Co
Arnoldus Theodurus Augustinus
Stroucken (Geboren 13-11-1887 te
Rotterdam) en zijn zoon Arnoldus
Theodorus Jacobus Stroucken (geboren 8-6-1912 te Rotterdam en overle-

den in 1992) waren glazeniers. Hun
bedrijf A. Stroucken en Co is in 1913
opgericht en hun laatste atelier was
aan de Admiraal de Ruijterweg 44 in
Rotterdam. De vader heeft in 1915 o.a.
de glas-in-lood-ramen gemaakt van
de kapel van het oude Sint Franciscus
Gasthuis aan de Schiekade in Rotterdam. Een van die ramen bevat een
afbeelding van ene Sint Edith, maar
daar zijn er meer van. Ik wil graag
weten welke Sint Edith op het raam is
afgebeeld en vroeg mij daarom af of
er nog nazaten zijn van deze beeldend
kunstenaars die mij kunnen vertellen
of er nog een archief van de firma
bewaard is gebleven met beschrijvingen van de ramen die ze allemaal
gemaakt hebben. Een plaatje van het
raam staat op: https://www.mupload.
nl/img/6rg85t3bp75m.jpg
C.P. (Kees) van der Beek
vander.beek@hccnet.nl

Klaverjassen in RotterdamCharlois
In de kantine van de 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 aanvang: 19.30 uur, zaal open
19.00 uur Wij spelen niet met ‘het mes
op tafel’, maar alleen voor de gezelligheid en de sociale contacten. Kom gerust eens langs en vraag naar Magda.
Voor informatie: Magda, 06-45302664
of Klaas, 06-36014402.
Inloopmiddag over reuma
Donderdag 5 september 2019 is er,
zoals elke eerste donderdag van de
maand, een koffie/thee/inloopmiddag
op de 1e etage van De Boekenberg,
Markt 40 in Spijkenisse. Iedereen die
informatie wil over reuma, artrose en
fibromyalgie en/of de activiteiten van
de Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse (waaronder hydrotherapie bij
de Zuidwester en zaaloefentherapie/
hydrotherapie en andere vormen van
bewegen bij Delta Sportcentrum) is
welkom van 13.30 tot 15.30 uur. Mensen hoeven geen afspraak te maken,
maar kunnen hun vragen combineren
met een bezoek aan de bibliotheek, die
zeer de moeite waard is.
Bridgers gezocht
Op 1 september a.s. start het nieuwe
bridgeseizoen. Bridge Club Capelle
50 plus heeft nog plaats voor nieuwe

leden. Wij bridgen in de kerkzaal aan
de Bermweg 29b in Capelle a/d IJssel.
Er kan ma-dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 -16.00 uur worden gespeeld. Hoofddoel is gezellig bridgen
tegen minimale kosten. Bij ons kunt u
het hele jaar spelen, wij kennen geen
zomerstop! Gedurende het jaar houden
wij enkele drives zoals b.v. Openings-,
Herfst-, Kerst- en Paasdrive. Om de
andere week hebben wij op zaterdag
een vrije inloopdrive, voor iedereen
toegankelijk. U bent altijd welkom
kennis te maken en sfeer te proeven.
Voor meer informatie: website www.
bcc50plus.nl of Frits Deutz, secretaris
010-4504116.
‘Plekken van Plezier’ in Tuindorp Vreewijk
Wat waren de geliefde ‘Plekken van
Plezier’ voor Vreewijkers? Was het
in het Witte Paard of bij De Brink?
Foto’s van deze plekken, waar Vree-

wijkers vroeger hun plezier beleefden,
kunt u op de herinneringstafel van
Museumwoning Tuindorp Vreewijk
bekijken. Op zaterdag 14 september
tijdens de Open Monumentendag, met
als thema Plekken van Plezier, is de
museumwoning open van 11.00-16.00
uur. Reserveren verplicht. Museumwoning Tuindorp Vreewijk is gevestigd in het voormalig woonhuis (gebouwd in 1917) van de heer Arends.
Tot aan zijn overlijden in 2008 is niets
aan de woning veranderd en daarom
is de woning vrijwel in originele staat
gebleven. Museumwoning Tuindorp
Vreewijk vindt u aan Lede 40, 3075
HK Rotterdam. Ook open op elke
woensdag om 11.00-16.00 uur en 1e
zaterdag van de maand: 11.00 - 16.00
uur. www.museumvreewijk.nl

Oproep Bevrijdingsfoto’s en -verhalen Tuindorp Vreewijk
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Rotterdam werd bevrijd van de Duitse
bezetter. Museumwoning Tuindorp Vreewijk is op zoek naar foto’s en herinneringen van mensen van kort voor, tijdens en vlak na de Bevrijdingsdagen,
met name in Tuindorp Vreewijk. De foto’s kunnen worden ingescand en
krijgen een plaatsje op de herinneringstafel (zie foto).
Info: info@museumvreewijk.nl of 06-372.626.96
Museumwoning Tuindorp Vreewijk (woonhuis in originele staat van 1917),
Lede 40, 3075 HK Rotterdam
Open: woensdag om 11:00-16.00 uur en 1e zaterdag van de maand: 11:00 16:00 uur. www.museumvreewijk.nl

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

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

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

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

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

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

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan
met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Schaatsbaan
Ik wil graag reageren op het stukje over
de schaatsbaan dat 23 juli in deze krant
stond. De Blokweg. En de schoenmaker A.H. Rits. Ik ben daar als meisje
van 8 jaar in huis geweest. Heel lieve
mensen. Ik zat na schooltijd op zijn
werkbank. Ook kreeg ik mijn eerste
oorbellen. Ik heb vaak nog aan deze
mensen gedacht.

Dat laatste gaat over die dertig cent.
Het vreemde is, dat arme ouwetjes een
fooitje geven. Maar de rijkere dames
staan vaak te wachten tot de stuivertjes
terug komen. Voor in de sjieke tas van
Michael Kors.

Ria Swaen
078-6124047

Een goede daad in 1967
Ik werkte bij Smiths chips als vertegenwoordiger in rayon West Brabant. Ik
had de beschikking over een VW-busje.
Ik had een verplicht lunchadres omdat
je bereikbaar moest zijn. Een mobieltje
bestond nog niet. Mijn lunchadres was
Hollands koffiehuis op de Haagweg
in Breda. Ik zat er regelmatig. Aan de
overkant was een school voor toerisme.
Ik kreeg contact met de studenten hielp

ze af en toe met huiswerk. Op een dag
zaten twee studenten sip te kijken. Wat
bleek? Zij hadden een kamer in Breda
en hadden hun vriendje uit Enschede
laten overkomen. Die was blijven
slapen en nu moesten zij van de kamer
af. Zij vroegen mij: “Weet u waar wij
een handkar kunnen huren voor de
verhuizing? Ik wist het niet, maar ik
had een andere oplossing. “Ik zal jullie
helpen met het busje.” De volgende dag
was ik vroeger van huis weggegaan en
tussen de middag had ik doorgewerkt.
Hierdoor ging het niet ten koste van
mijn werk. Zij kregen een kamer op de
Baronielaan, een mooie buurt bij het
Mastbos. Ik had de dames geholpen
en hiermee een goede daad verricht in
1967.

Dr. Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Wijkbus
Wat een geluk. De burgemeester van
Rotterdam blijft subsidie geven voor de
wijkbus. Anders kan die niet blijven bestaan. De chauffeurs doen het vrijwillig
en hartstikke graag. Het instappen gaat
nooit zwijgend: - ‘je bent te laat’. Of
- ‘je bent te vroeg.’ Of: ‘la maar zitte.’
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Koren en kerkbesturen
Op 2 april was het 99 jaar geleden dat
mijn vader, Dik van Aalst, geboren is.
Ik was stomverbaasd, dat hij juist op die
dag in 2019 op een foto in De Oud-Rotterdammer stond in de rubriek ‘Rotterdam gefotografeerd’. Maar wie zijn de anderen en waar en waarom is deze
foto gemaakt? Jammer, maar ik weet het niet en mijn broer en zus kunnen ook
niet helpen. Vader was kort na de oorlog tot in de jaren ‘80 werkzaam op het
stadhuis van Rotterdam, maar het ronde raam en het lage plafond passen daar
niet bij. Verder woonde hij vanaf 1949 met ons gezin in de Burgemeester van
Esstraat in Pernis. Hij zat in die tijd in verschillende koren en besturen en was
onder meer 28 jaar actief als secretaris in het bestuur van het bejaardentehuis. In
dat gebouw is de foto ook niet gemaakt. De andere heren op de foto komen ons
verder niet bekend voor. Nu maar hopen dat iemand anders hen wel kent.’
Tony de Kaper
tony@dekaper.com

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
ADVERTORIAL

Meubelstoffeerderij Miedema en Zn.:

25 jaar actief in Rotterdam!
Door de vele jaren ervaring heeft Miedema en Zn. zich kunnen specialiseren
op het gebied
van de mooiere merk
1
2
3
4
meubelen zoals Gelderland, Leolux,
Rolf Benz, Gispen,12Oisterwijk en Artifort. Ondanks
op het gebied
15
16dat de tijd17
18

van meubelen ontzettend veranderd

aldus Miedema.

55+ers in het bezit van meubelen in
6
7
8
9
deze categorie. Deze groep mensen is
14
namelijk nog wel groot geworden
met
de lijfspreuk ‘goedkoop
is duurkoop’,
19
20

Om hun jubileumjaar ook een beetje
11
met deze groep mensen te vieren, geven
zij tot het einde van het jaar een korting
van
21 10% aan alle 55+ers op alle ver-

KRUISWOORDPUZZEL
is, zijn er nog steeds een hoop vooral

22

23

5
13

24

25

26

10

29

33

38

30

34

39

31

35

40

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs.
Vijf prijswinnaars krijgen ieder twee toegangskaarten voor
de Beurs eigen Huis, die van 20 tot en met 22 september
wordt gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. De meest complete
bouw-, verbouw- en woonbeurs van Nederland waar uw
woondromen werkelijkheid worden. (zie ook: www.realiseerjedroomhuis.nl)
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019 12.00 UUR naar info@deoudrottterdammer.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.

37

41

42

43

45
De oplossing van de44puzzel in het vorige
nummer sloeg op 46
het einde van de zomervakantie en luidde:
47

48

49
52

53

54
56
57
Veel
inzenders55hadden dat goed. Uit alle inzendingen
hebben we58vijf prijswinnaars59geloot die60ieder twee vrijkaarten
ontvangen voor
wordt
61 de 50PlusBeurs die van
62 17 tot en met 21 september
63
64 gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. ‘s
Werelds
grootste
evenement
voor
actieve
plussers
met
550
stands.
De
winnaars
zijn: Bertha
Broekman, Henk Voer65
66
67
68
69
70
71
man, Harry de Boeck, Ben Ruberg en Pauly Lodder.
72

Horizontaal
77

73

74

75

78

79

KRUISWOORDPUZZEL

76
80

81

1. hoofdstad van Thailand; 7. geschikt (bekwaam); 12. duivenhok; 13. gezongen toneelspel; 14. moderne muziekgenre; 15. koninklijk besluit (afk.); 82
17. gebladerte; 19. knolgewas;
24.
83 21. loco-burgemeester (afk.); 22. jongensnaam;
84
85 deel van auto; 27. schuw dier;
28. koraaleiland; 30. Chinese vermicelli; 31. bovendien; 32. smoezelig (goor); 33. drinkbeker; 35. door nalatenschap verkregen;
37. 86
bloeimaand; 38. deel van dag; 41. tam (afgericht); 42. oerwoud; 44.87Engelse lengtemaat; 46. slaapgast; 47. broeksluiting; 48.
2
het aanschouwen (kijken); 49. zachte metaalsoort; 50. knaagdier; 52. land in Zuid-Amerika; 54. tropische vrucht; 56. Nederlandse
vakbond;
58. groep
wolven; 61.van
in verband
met7.(afk.);
62. bevel
(bestelling);
64. Electric13.
Light
Orchestratoneelspel;
(afk.); 65. telwoord; 67.
Horizontaal
1. hoofdstad
Thailand;
geschikt
(bekwaam);
12. duivenhok;
gezongen
14. moderne
muziekgenre;
15.zangstuk
koninklijkuitbesluit
(afk.);72.
17.bloeiwijze;
gebladerte;
familielid;
68. plechtige
belofte; 70.
een opera;
73.19.
deelknolgewas;
van gelaat;21.
76. loco-burgemeesduw (zet); 77. Verenigde Staten
ter (afk.); 22. jongensnaam; 24. deel van auto; 27. schuw dier; 28. koraaleiland; 30. Chinese vermicelli; 31.
(afk.);
78. geparachuteerde
soldaat;
79.33.
doelpunt;
81. int.35.
autokenteken
Nieuw-Zeeland;
82. vallei;
83. eiland in de
verkregen;
37. bloeimaand;
38.Middellandse
bovendien;
32. smoezelig
(goor);
drinkbeker;
door nalatenschap
41. tam (afgericht);
oerwoud;
44. Engelse
lengtemaat;
slaapgast; 47. broeksluiting;
zee;deel
84. van
nieuwdag;
(in samenst.);
86. afkeer42.
tegen
iets of iemand
hebben;
87. dichterbij46.komen.
48. het aanschouwen (kijken); 49. zachte metaalsoort; 50. knaagdier; 52. land in Zuid-Amerika; 54. tropische vrucht; 56. Nederlandse vakbond; 58. groep wolven; 61. in verband met (afk.); 62. bevel (bestelling);
64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. telwoord; 67. familielid; 68. plechtige belofte; 70. zangstuk uit een
opera; 72. bloeiwijze; 73. deel van gelaat; 76. duw (zet); 77. Verenigde Staten (afk.); 78. geparachuteerde
1. geschikt
2. deel81.
vanint.
bijbel
(afk.); 3. kreet;
4. uurwerk; 5. warme
drank;
honingbij;
doorschrijfpapier;
soldaat;(kundig);
79. doelpunt;
autokenteken
Nieuw-Zeeland;
82. vallei;
83.6.eiland
in de7.Middellandse
zee;8. etensrestje;
84. nieuw (in
afkeer tegen
of iemand hebben;
dichterbij
komen.
9. vierhandig
dier;samenst.);
10. British86.
Petroleum
(afk.); iets
11. vrouwentijdschrift;
16.87.
ijzeren
mondstuk
van een paard; 18. familielid; 20. bin-

Verticaal

nenvaartuig;
21. soort dakbedekking; 23. deel van gelaat; 25. flink (stoer); 26. kraaiachtige vogel; 27. wild (woest); 29. scheerapVerticaal 1. geschikt (kundig); 2. deel van bijbel (afk.); 3. kreet; 4. uurwerk; 5. warme drank; 6. honingbij;
7. doorschrijfpapier;
etensrestje;
9. vierhandig
10. British
Petroleum
11. vrouwentijdschrift;
16. 39. Spaans
paraat
voor vrouwen; 32.8.land
in Zuid-Amerika;
34. Pandier;
American
Airways
(afk.); 36.(afk.);
werknemersvereniging;
37. insect;
ijzeren mondstuk van een paard; 18. familielid; 20. binnenvaartuig; 21. soort dakbedekking; 23. deel van
eiland;
40.
landbouwgewas;
42.
speelkaart;
43.
jaargetijde;
45.
marterachtig
roofdier;
46.
deel
van
mond;
51.
oude
wijnmaat; 53.
gelaat; 25. flink (stoer); 26. kraaiachtige vogel; 27. wild (woest); 29. scheerapparaat voor vrouwen; 32. land
gordijnstang;
54. oude34.
naam
Jakarta;Airways
55. inwendig
56. langpandige herenjas;
overzetpont;
59. plattelandsgein Zuid-Amerika;
Panvoor
American
(afk.);orgaan;
36. werknemersvereniging;
37. 57.
insect;
39. Spaans
eiland; 40. landbouwgewas; 42. speelkaart; 43. jaargetijde; 45. marterachtig roofdier; 46. deel van mond;
meente;
60. slecht weer schoeisel (mv.); 62. vast gelegd geluid of beeld; 63. voormalig Amerikaanse president; 66. bijenproduct;
51. oude wijnmaat; 53. gordijnstang; 54. oude naam voor Jakarta; 55. inwendig orgaan; 56. langpandige
67. herenjas;
sterk ijzerhoudende
grondsoort;
69. tweetal muzikanten;60.
71.slecht
elektrisch
materieel
deeltje;
stijldans;
74. Europeaan;
57. overzetpont;
59. plattelandsgemeente;
weergeladen
schoeisel
(mv.); 62.
vast73.
gelegd
geluid
beeld;
63. voormalig
Amerikaanse
president;
66. bijenproduct;
67.ondernemingsraad
sterk ijzerhoudende
grondsoort; 69.
75.of
muur
(afscheiding);
78.
paragraaf
(afk.);
80.
waterloop;
82.
lidwoord;
85.
(afk.).
tweetal muzikanten; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. stijldans; 74. Europeaan; 75. muur
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6
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50

28

3

12

72

86

2

1

(afscheiding); 78. paragraaf (afk.); 80. waterloop; 82. lidwoord; 85. ondernemingsraad (afk.).
30

Miedema en Zn biedt tenslotte nog
steeds dezelfde service als 25 jaar
geleden. Geheel vrijblijvend komen ze
bij de mensen thuis voor een eerlijk en
oprecht advies. Dat in combinatie met

32

36

Mooi weer, we blijven
lekker hier
50
51

Voor meer informatie kunt u terecht op
het telefoonnummer: 010-2188876 of
info@miedemaenzn.nl

27

Puzzel mee en win !!!
28

de nieuwste stof en leer collecties van
merken als Jab, Kvadrat, Alcantara,
Ohman en bijvoorbeeld Romo kan het
niet meer fout gaan.

richtte werkzaamheden. ‘Aangezien we
anno 2019 in een tijd zijn beland waarin
duurzaamheid een grote rol is gaan
spelen, is er geen beter moment om de
stap te nemen’, aldus dochter Carry.

‘Alsof het gister was’ weet Marco Miedema te vertellen op maandagmorgen bij de koffie. 25 jaar
geleden zette hij zijn eerste stappen in de, zoals ze het in de volksmond ook wel noemen, werkstad.
Inmiddels is het familie bedrijf Miedema en Zn. niet meer weg te denken uit Rotterdam en zijn ze
uitgegroeid tot een bedrijf meerdere filialen en ateliers.

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. hoofdstad van Thailand; 7. geschikt (bekwaam); 12. duivenhok; 13. gezongen toneelspel;
14. moderne muziekgenre; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. gebladerte; 19. knolgewas; 21. loco-burgemeester (afk.); 22. jongensnaam; 24. deel van auto; 27. schuw dier; 28. koraaleiland; 30. Chinese vermicelli; 31.
bovendien; 32. smoezelig (goor); 33. drinkbeker; 35. door nalatenschap verkregen; 37. bloeimaand; 38.
deel van dag; 41. tam (afgericht); 42. oerwoud; 44. Engelse lengtemaat; 46. slaapgast; 47. broeksluiting;
48. het aanschouwen (kijken); 49. zachte metaalsoort; 50. knaagdier; 52. land in Zuid-Amerika; 54. tropische vrucht; 56. Nederlandse vakbond; 58. groep wolven; 61. in verband met (afk.); 62. bevel (bestelling);
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weg eenzaamheid, weg depressie...

Becker’s geluksgerichte seniorenappartementen!
Geluksmodel gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit
met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant,
herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz.
Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende activiteitenbegeleidster. Zorgdiensten als
pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, muziektherapie enz. worden aan huis geleverd.
Gewenste andere zorg is op aanvraag mogelijk.
Thuiszorg en medische zorg op afroep.
Tweekamer appartementen kosten € 1.450,00 (incl. energie, nuts, telefonie, TV, WiFi enz.
(kale huur € 1.000,00) ruime badkamer, keuken met elektrische 4-pits kookplaat,
afzuigkap en magnetron. Vloeroppervlak minimaal 45 m2.
Gedurende 25 jaar is prof. dr. Hans Becker bezig met een nieuw geluksgericht zorgmodel. Daartoe ontwikkelde hij een aantal innovaties: de levensloopbestendige complexen, de organisatorische ja-cultuur, use-it-or-lose-it aanpak die nadruk legt op actief blijven, het herinneringsmuseum als gespreksstofleverancier ter voorkoming van eenzaamheid en depressie. Een andere innovatie is ook zeer belangrijk nl. de extended family-aanpak. Dit voorkomt
een hospitaalachtig gevoel bij de cliënt (niet patiënt!) Met al die medewerkers, leveranciers, andere cliënten, familie, vrienden en knuffeldieren wordt het
leven weer leuk. Kortom: ouderdom is een gestage achteruitgang, steeds minder horen, minder zien, minder lopen. Ook vergeetachtigheid is de realiteit
van de dag. Aan deze dingen is in het algemeen weinig te doen, afgezien van een aantal medische zegeningen zoals heupoperaties, staaroperaties etc. Een
zorgorganisatie moet zich daarom ook richten op de leuke dingen in het leven, de dingen die nog wel kunnen. Hierbij moet de organisatie een activerende
en mogelijk makende rol spelen. Schilderen, zingen, bloemschikken, excursies, knuffeldieren, bibliotheek, diners, feestjes, gym, yoga, bridge etc. Motto’s
als ‘te veel zorg is net zo erg als te weinig zorg’, ‘het knuffeldier is net zo noodzakelijk als de verpleegster en de aantrekkelijke barkeeper’. ‘Use it or lose it’: je
moet niet te snel voor mensen zorgen, maar mogelijk maken dat ze zoveel voor zichzelf zorgen. Niet te veel protocollen en gebods-en verbodsbepalingen.
Begin met ja en laat alles zoveel mogelijk begaan. Becker bewijst met tweeënveertig appartementen in Residence Roosenburch dat het geluksmodel ook
kleinschalig kan. Gelukscreatie te midden van natuur, vlak bij het dorpscentrum en slechts dertig minuten van Rotterdam centrum. Kom langs en proef de
ja-cultuursfeer. Kijk ook op www.residence-roosenburch.org
Rozenburg

Bel: 0181-740740

restaurant/theater

atelier

k

bibliotheek
en biljartruimte

herinneringsmuseum: gezellige familiesfeer

Nog drie appertementen
te huur!
Residence Roosenburch

Residence Roosenburch

Grote Stern 2, 3181 SX, Rozenburg (Z-H)
0181-740740 of 06-5132 9046
info@residence-roosenburch.org www.residence-roosenburch.org

impressie tweekamerappartement

terras met rivierzicht

