
Zondagmiddag, jaren vijf-
tig, tweehoog achter in de 
Breitnerstraat in Rotterdam. 
De zon scheen net onder het 
oranjerode markies, lees 
zonnescherm, door de grote 
openstaande schuiframen de 
kamer in. Mijn vader zat op 
zijn eigen favoriete luie stoel. 
De benen op een bank, lezend 
in zijn krant De Maasbode. 
Een grote dikke zondagse 
sigaar in de mondhoek, die 
prachtige blauwe rook door 
de kamer stuurde.

Ik zie nog de slierten langzaam in 
rustige golven door de kamer zweven. 
De staande asbak onder handbereik. 
Daar kon je als kind zo leuk mee 
spelen. Door op het knopje te drukken, 
draaide een metalen schijfje als een 
bromtol in het rond. Tot het een keer 
mis ging en de inhoud van de asbak 
tot afgrijzen van mijn moeder op de 
vloer van de kamer terechtkwam. 
Toen was het uit met de pret en mocht 
je zelfs niet meer in de buurt van die 
asbak komen. Jammer, want hij stond 
ook nog op een soort stalen veer, zodat 
hij zo leuk heen en weer kon bewegen 
als een duikelaar. Via de radio-distri-
butie klonk het Slavenkoor. Klassieke 
muziek was favoriet in ons huis. Ik 
was een jaar of zes, zat op de grond en 
speelde met mijn Dinky Toy-autootjes. 
Met de grote houten blokken uit mijn 
blokkendoos maakte ik een stad met 
vele wegen. Ik had een hele sliert 
autootjes achter elkaar staan. Het 
woord file kende ik nog niet, maar een 
opstopping was het zeker. Ik kon maar 
één auto tegelijk verplaatsen; de rest 
moest wachten.

Vast gestaan
Ik heb heel wat keren vast gestaan in 
een file tijdens mijn werkzame leven 
bij Van Gend & Loos. Misschien was 
er minder verkeer in de jaren zeventig, 
maar wegen waren smaller met minder 
rijbanen en liepen toch behoorlijk vol 
tijdens het spitsuur. Oudenrijn was 
nog een grote rotonde, evenals het 
Velperplein bij Arnhem en verkeers-

knooppunt Deil. Bij het kruispunt 
tussen de A2 en de A15 stroopte het 
verkeer op. Goed opletten, want er 
waren nog geen portalen met signa-
lering. Als het echt uit de hand liep, 
was er de rijkspolitie die staand in hun 
Porsche door het open dak met de arm 
zwaaiend, de automobilisten waar-
schuwde voor een file. Naarmate de 
file groeide langzaam achteruitrijdend 
over de vluchtstrook met hun blauwe 
zwaailichten aan. Er waren nog maar 
weinig echte snelwegen in Nederland. 
Ze hielden ook bij elke grote stad op. 
Zoals de A2 en A4 bij Amsterdam en 
de A12, de A13 en de A16 bij Rot-
terdam. Rondwegen om een grote stad 
moesten nog uitgevonden worden.
Gek idee eigenlijk, maar de A20 om 
Rotterdam was er dus ook nog niet. 
Vanaf de Westzeedijk waar Van Gend 
& Loos gevestigd was, op weg naar 
Amersfoort, moest je eerst dwars door 
de stad. Over de Boompjes naar het 
Oostplein, dan langs de veemarkt over 
de Boezemweg naar de Crooswijkse-
weg en via het Kralingsebos naar de 
Hoofdweg. Bij Gouda nog gewoon 
over de brug verder naar de rotonde 

bij Oudenrijn. Vanuit Utrecht naar 
Amersfoort werd het een provinciale 
weg, die begon bij de Berenkuil. Je 
passeerde veel kruispunten, zoals bij 
Doorn en Soesterberg, met stoplichten 
die op rood stonden. Je was voortdu-
rend aan het opschakelen. Zat je net 
op snelheid, moest je weer remmen.

Kinderkopjes
Van Gend & Loos, in die tijd nog 
een onderdeel van de Nederlandsche 
Spoorwegen, zat vaak in de buurt 
van het station. Al was dat bij ons 
in Rotterdam, waar ons bedrijf veel 
vestigingen had, niet zo. Misschien dat 
onze afdeling in het Groothandelsge-
bouw voor het vervoer van confectie 
in de kelder en stukgoed op de begane 
grond, nog een beetje in de buurt van 
het Centraal Station kwam. Maar dat 
kan je van onze vestigingen aan de 
Wilhelminakade, de Stadionweg, de 
Kromme Zandweg en de Westzee-
dijk niet zeggen. Later werden onze 
loodsen meer in industrieterreinen 
buiten de stad gevestigd. Zoals het 
Noord-West in Rotterdam. Dan zat 
je zo op de snelweg. Maar in mijn 

begintijd moest je dus eerst nog de 
nodige straten doorkruisen voor je de 
snelweg had bereikt. Naar Den Haag 
ging je over de Coolhavenbrug naar 
de tunneltraverse aan de ‘s Graven-
dijkwal, rijdend langs het Franciscus 
Gasthuis waar toen ook nog nonnen 
voor de verpleging zorgden, om op het 
eind van de weg linksaf de Stadhou-
dersweg op via de A13 naar Van Gend 
& Loos in Den Haag te rijden die daar 
op de Binckhorstlaan zat. Alternatief 
waren de Vierhavenstraat en het Mar-
coniplein, maar die straat probeerde 
je zoveel mogelijk te mijden. De 
kinderkopjes en vele kuilen, waarbij 
al die spoorrails voor de goederenwa-
gons ook voor de nodige oneffenhe-
den zorgden, waren niet bevorderlijk 
voor de chauffeur en zijn lading. Moet 
je daar nu eens komen. Wat een prach-
tige weg is dat geworden.
De weg naar zuiden van het land 
reed je vanaf de Westzeedijk door de 
Maastunnel, via het Zuidplein en de 
Dordtselaan naar de A16. Ach en bij 
Dordrecht ging je ook nog over een 
brug. Hoe lang is dat geleden. Een 
echte flessenhals, terwijl de Moerdijk-

brug ook nog best smal was. Verder 
naar het zuiden dwars door Breda via 
een tunneltraverse weliswaar, maar 
ook met een gelijkvloerse kruising 
met stoplichten die ook weer voor het 
nodige oponthoud zorgden. De tijd die 
we kregen bij Van Gend & Loos om 
van A naar B te komen was ‘s nachts 
gelukkig vaak ruim bemeten. Echte 
haast had je niet. En haalde je in je 
dagdienst de bestemming niet op tijd 
om af te halen, dan was er altijd wel 
een collega in de buurt die kon bij-
springen. Natuurlijk, zat je met hoge 
nood dan was een file een ramp en 
later, toen de tijden krapper werden, 
was het stevig aanpoten om een beetje 
op tijd bij je klant te kunnen zijn.
Op de achtergrond hoorde ik mijn va-
der de knop van zender 3 naar zender 
1 draaien. Een saaie stem somde de 
waterstanden op en even later klonk 
het drukke sportprogramma Langs de 
Lijn door de luidspreker. Ik luisterde 
niet. Was druk bezig de file in mijn 
stad op te lossen..

Wim van der Klein
06-36305876
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nlHESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

zie onze 
advertentie 
op pagina 22 



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 17 september 2019pagina 2

Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig

Garage L. Both
Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl

Tel. 0180-661551 
E-mail info@brommobiel.nlEerlijke mobiliteitsoplossingen voor als u uw auto rijbewijs niet (meer) hee� .

Bel ons voor meer informa� e
of kijk op www.Brommobiel.nl

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

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

4-wiel scootmobiel 
Mercurius

Snelheid: 
15 km/u

Actieradius: 
ca. 45 km

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

Uitvaart Zorgcentrum 
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam 
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam 
telefoon (010) 47 95 488

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger 

nodig die met  een enkel woord begrijpt wat 

de wensen zijn. Die kan bogen op een 

jarenlange ervaring. 

Die weet dat juist de kleinste details 

zo belangrijk zijn. Onze mensen 

staan klaar als het nodig is.

Michel Aalberts
LO G I S T I E K  P L A N N E R

We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respectmet zorg en respect

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger 

nodig die met  een enkel woord begrijpt wat 

de wensen zijn. Die kan bogen op een 

Die weet dat juist de kleinste details Bent u op zoek naar:

“Gewoon een 
goede makelaar!”
Neem dan vrijblijvend contact 
op met ons kantoor.

010-4520200

| Verkopen | Aankopen | Taxeren |

010 - 452 02 00
Oostmaaslaan 105 | 3063 AP Rotterdam | www.lhmakelaars.nl

Wij kijken verder

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

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

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

Nu 100 gram 
voor 
slechts
 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 28/9:

Verse Noorse 
zalmfilet 

2,49



Vandaar ook de reclamekreet: ‘Poor-
ters toeback’. Of liever omgekeerd: 
door de weldaad van een poorter aan 
een boef, ontstonden de benaming 
‘Poorters toeback’ en de geestige 
reclamebordjes.

Binnenshuis-exemplaar
In onze woning hangt sinds jaar en 
dag een veelkleurig gipsen exemplaar 
van poorter en boef in reliëf, een echt 
binnenshuis-exemplaar, waarop echter 
de aanmoediging ‘Rookt’ ontbreekt. In 
deze tijd ook beter passend.
Mijn vader was vanaf zijn twintigste 
tot de overname ruim 40 jaar later - 
eerst door Gruno Nijkerk, later door 
Theodorus Niemeijer Groningen - ver-
tegenwoordiger van de firma, en heeft 
er nog een lintje aan overgehouden.
Toen de fabriek aan de Nieuwe Haven 
werd weggebombardeerd, op 14 mei 
1940, verbleef hij voor zijn werk in 
Zeeuws-Vlaanderen en kon gedurende 
de oorlogsdagen niet terug naar huis. 
Hij was dus ook niet thuis, toen zijn 
eigen woning, aan de Vijverhofstraat, 
kapot werd gebombardeerd, met alle 
gevolgen voor zijn gezin. Hij had 

gelukkig een auto tot zijn beschikking 
en zo trof hij die gevolgen al een dag 
later aan: zijn vrouw (40) en oudste 
zoon (13) dood. Ikzelf (10) was daar 
aan ontsnapt, maar had wèl zwaar 
averij opgelopen en bracht daarvoor 
drieëneneenhalve maand in Eudokia 
door. Senior is nog 85 geworden, en 
zelf loop ik inmiddels dicht tegen de 
90; mijn zus was die beruchte middag 
juist voor een bezoekje naar Hillegers-
berg en is nu bezig 94 te worden.

Engelse staalgravures
Toen tijdens de oorlog koffie, thee en 
tabak zeldzame genotmiddelen waren 
geworden, werd mijn vader niet ont-
slagen, maar voor werk en inkomen 
ondergebracht bij het regionale bureau 
Oogstvoorziening in Breda, waarheen 
we verhuisd waren. Direct na de 
bevrijding kwam hij weer gewoon in 
dienst bij zijn oude firma.
Het personeel werd na het bombar-
dement gevraagd mee te helpen de 
rommel van het fabriekspand op te 
ruimen. Er lagen een paar prenten bij 
uit de directeurskamer. “Gaan die ook 
met het afval mee?” “Ja.” “Mag ik ze 

mee naar huis nemen?” “Natuurlijk.” 
Het blijken achteraf een paar originele 
Engelse staalgravures te zijn, die nu 
dus dezelfde welwillende aandacht 
van onze kinderen als die van hun opa 
hebben.

Vakantiebaantje
Ook ik ben een paar zomers bij de 
firma in dienst geweest. Middelbare 
scholieren en studenten zochten name-
lijk ook toen al een vakantiebaantje. 
Mij lukte dat nooit, want ik miste im-
mers mijn linkerhand. Wat een excuus 
toen nog! Maar de firma in Rotterdam 
had gelukkig wel een verdienplekje 
voor me: op kantoor, lijsten van de 
verkochte artikelen controleren. 
Daarvoor begon ik toen dus theologie 
te studeren... Maar daarvan kon ik wèl 
een dringend nodige fiets kopen, een 
gereviseerde Kestein, waarop later 
onze zoon tot in zijn studententijd 
nog druk heeft gereden. Nu rijdt hij in 
een SAAB over de heerwegen van de 
Verenigde Staten.

Met de trein
Ik moest, om op mijn werk te 

verschijnen, elke 
dag heen en terug 
met de trein. De 
eerste zomer - de 
Moerdijkbrug 
was al hersteld 
- ging mijn trein 
om 06.33 uur, de 
tweede zomer om 
07.33 uur. Een uur 
sporens met de 
stoomtrein, en dan 
tot 9 uur wachten 
tot de tent open 
ging. Om van 
station Beurs naar 
de Boezemsingel 
v.v. te komen, de 
verlaten fabriek 
van een bekende 
weegtoestellen-
producent, moest 
ik dwars door 
verwoeste huizen 
en straten lopen.
Grappige bij-
lijntjes: de hoofd-
vertegenwoordiger 
had een zoon, die later predikant werd 
te Berlijn. Een van de kantoorbeamb-
ten had een zoon die later priester 
werd, en besloot als dogmaticus aan 
de Radbouduniversiteit in Nijmegen, 
en ikzelf beëindigde een kerkelijke 
loopbaan in Den Haag. Van Rossem 

heeft ook zo dus wel terdege troost 
uitgeoefend!

Jelke van Wattum
Oud-Beijerland

Vakantiewerk bij Van Rossem’s Troost
Zag ik me daar plotseling in een nummer van De Oud-Rotterdammer geconfronteerd met een 
reclamebord (naar ik aanneem een metalen, voor aan de winkelpui): “Rookt v Rossem’s troost.” 
Het meest-gebruikelijke “Rookt” is op de krantenafbeelding vrijwel onzichtbaar, maar links in de 
bovenhoek nog te lezen. Een welgedane poorter (= burger) laat een in de schandpaal geslagen boef 
tot troost meegenieten van de welriekende rook uit zijn lange stenen pijp.
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Organisaties als Fifa en Uefa, ja, u 
moet het me niet kwalijk nemen, 
maar dat begint zo langzamerhand 
op georganiseerde misdaad te lijken. 
Van de mensen in die besturen die het 
lachwekkende besluit hebben genomen 
om over enige jaren het WK in Qatar 
te gaan houden, voetballen bij veertig 
graden Celsius, (nee, maar dan gaan 
we gewoon een aantal airconditioned 
stadions bouwen en die laten we dan 
bouwen door honderden Nepalese 
en Filipijnse slaven die we als dieren 
behandelen, als er dooien bij vallen dan 
is het maar jammer), van de mensen 
die dat besloten hebben zitten er een 
vijftiental in de bajes wegens corruptie. 

Heeft u zin daaraan medeplichtig te 
worden door er naar te gaan zitten 
kijken? ( Tussen haakjes, al die mensen 
die zich zo druk maken over het 
slavernijverleden die zouden zich daar 
eens mee moeten bezig houden, dat is 
namelijk het slavernijHEDEN.)

Dat hele WK-gebeuren in die Golfstaat 
berust natuurlijk op één grote zwendel, 
en dan zijn we er: alles draait volledig 
om de poen en het maakt kennelijk 
niemand wat uit of het spel er op den 
duur aan te gronde zal gaan.

Want nu gaan de zogenaamde Grote 
Clubs er op aan sturen dat ze gezellig 
met elkaar een competitie gaan spelen 
want hun huishouding is zo duur, ja 
vind je het gek, van een omzet van 
800 miljoen gaat 500 miljoen naar de 
spelerssalarissen. Als je dat dertig jaar 
geleden zou hebben voorspeld zou je 
met gillende sirenes zijn afgevoerd. 
Spelers van 100 miljoen, we zijn er al 
weer aan gewend, als je leest over een 
transfer van 20 miljoen dan lijkt het 
wel een aalmoes. En dan al die grieze-
lige figuren die er omheen hun zakken 
lopen te vullen, hoe lang pikken de 
mensen, de “supporters” dit nou nog? 

En, Grote Clubs, zonder Kleine Clubs 
zijn er geen Grote…

En dan, neem me maar niet kwalijk, ik 
ben in een sombere stemming, hoe er 
tegenwoordig gespeeld wordt, moet ik 
daar naar gaan zitten kijken? Veran-
derde spelregels waarvan mij de zin 
totaal ontgaat. Het is toch de bedoeling 
dat je met z’n allen naar voren gaat en 
zo snel mogelijk een goal maakt bij de 
tegenstander? ( Ik hoor de “kenners” al 
meewarig snuiven.) Nee, tegenwoordig 
mag je de “midden uit”, de beginbal 
dus, naar ACHTEREN spelen, want 
balbezit is heilig en op balverlies staat 
de doodstraf. Maar ik vind het een 
flagrante inbreuk op de GEEST van het 
spel. De keeper hoeft bij zijn uittrap de 
bal ook niet meer buiten het strafschop-
gebied te brengen, nee die gaat naar de 
back vijf meter verderop en dan begint 
het gemier van het breed naar elkaar 
spelen tot je er tureluurs van wordt.

Rinus Israël gaf de bal over tientallen 
meters zo op de stropdas van Coen 
Moulijn.
Van Hanegem deed er nog een krom-
ming in, precies op de schoenpunt van 
Wery.

En dan zijn we er, bij ons eigen klup-
pie. Wat onze generatie in de Kuip 
heeft mogen aanschouwen, Eddie PG 
die op de schoenen van de aanstor-
mende aanvaller dook, zie je geen 
keeper meer doen. De reeds genoemde 
Coen, die met een enkele actie het 
stadion deed sidderen van genot. Een 
Feijenoord (nog zonder Y) tegen Ajax, 
9-5 met vijf doelpunten van Hans 
Venneker. De doelpuntborden waren na 
9 goals op, toen werden er speed-
waybordjes over de rand gehangen. 
Wim Jansen, van wie het leek of hij 
overal op het veld tegelijk was. Zelfs 
betrekkelijk kort geleden nog, Blinker 
en Taument, die een wedstrijd voor je 
konden winnen.

Als je dat allemaal in je leven hebt ge-
zien dan is je kinderhand gevuld en kun 
je zeggen, met Simeon uit het Nieuwe 
Testament: “Heer, laat nu uw dienaar in 
vrede gaan…”

Maar ik wens Feyenoord wel een fijn 
en succesvol seizoen toe.

 

 

Voetbal
Hetgeen ik heel jammer vind 
en wat ik ook zeer betreur is 
het feit dat het spelletje voet-
bal mij steeds minder interes-
seert. Eigenlijk interesseert 
het me nagenoeg helemaal 
niet meer. Terwijl ik daar in 
m’n jonge leven zo terdege 
van genoten heb. Want het 
heeft natuurlijk ook weer met 
de leeftijd te maken.

Laat ik om te beginnen zeggen dat ik 
hier het totale voetbal bedoel.
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Het bekende reclamebord van Van Rossem's Troost
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

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

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

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

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

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 Bus excursievakanties Bus excursievakanties   

  

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

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

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

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

Nieuw 

€ 100,-  Korting 

  
  

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

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

van € 898,van € 898,--  nu al vanafnu al vanaf  € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  
  

 Deze luxe cruise is o.a. inclusief:Deze luxe cruise is o.a. inclusief:  
���� Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v.   
���� Mooie vaarprogrammaMooie vaarprogramma  
������ Volpension met veel extra’s Volpension met veel extra’s    

 RiviercruisesRiviercruises  

Nieuw 

4 dg. Epen / Zuid4 dg. Epen / Zuid--LimburgLimburg  
All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  

2727--30 okt. van € 334,30 okt. van € 334,--  nu  nu  € 299,€ 299,--  p.p.p.p.  

   

 

      Prijs slechts € 52,50  p.p.€ 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! 
 

 

Instap: Den Haag - R’dam - Utrecht              

donderdag 3 oktober 2019 donderdag 3 oktober 2019   
  

Complete dag uit met eenComplete dag uit met een  
  

  uniek programma uniek programma   
  

voor slechts voor slechts € 52,50 € 52,50 p.p.p.p.  
 

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl



 Ken je dit nog? Bruggen spelen van oudsher een hoofdrol in de Maasstad. Maar hier zien we er drie 
tegelijk. Wat was hier aan de hand? Herkent u de bruggen? Weet u wanneer dit zich afspeelde? Was u er 
wellicht ooggetuige van of heeft u er andere herinneringen aan? We zijn weer reuze nieuwsgierig naar 
uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Stuur ze naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrot-
terdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.   

  Rob Havelaar: “Ja, mijn vader heeft van 1923 tot 
1972 bij de RET gewerkt. De laatste tientallen 
jaren in de functie van hoofdinspecteur van de 
RET, onder andere verantwoordelijk voor de 
planning voertuigen tram en bus. Het tramverkeer 
naar Sparta en Feyenoord moest wekelijks woor-
den bekeken (aantal trams) in verband met het 
verwachte aantal bezoekers. Ook was hij betrok-
ken bij uitbreidingen van het RET-net, het starten 
van de metro en ontwikkeling van de betaalmo-
gelijkheden en toegangspoortjes. Ongelukken 
onderzoeken, zoals tram uit de rails, kwam vrij 
regelmatig voor… Oorzaken waren dikwijls wis-
selfouten, gemaakt door de trambestuurders.
Uit intern onderzoek bleek dat de trambestuurder 
afgeleid was en de wissel met knop in het paneel 
te vroeg of te laat inschakelde. Gelukkig is dat 
door de techniek verbeterd en geautomatiseerd.
Ontspoorde trams heb ik door mijn vader wel 
weer in de rails zien zetten. De tram zat dan nog 
wel onder de bovenleiding. Bij ernstige ongeluk-
ken, waarbij mensen onder de tram geraakten, 
waren dat complete rampen voor iedereen. De 
tram moest opgekrikt worden en het slachtof-
fer moest eronder vandaan gehaald worden. Dat 
waren dramatische ervaringen voor betrokkenen. 
Een jonge jenever bracht bij mijn vader ver-
lichting. Als zestienjarige verdiende mijn vader 

twaalf gulden per week; daar zat dan een gouden 
tientje bij. Ook defl atie was er in deze tijd voor 
de oorlog. De werkloosheid was hoog en er reden 
geen ingenieurs op de tram, zoals toen beweerd 
werd.”

    Jan Termaaten: “Jazeker, achter het tramhuisje 
bevonden zich de kleedkamers. Links langs de 
poortjes nabij het grote hek het trainingsveld en 
ervoor eindpunt lijn 10 en 11. Spartastraat 5-7 
Spangen. Ik heb daar wat af gevoetbald in Span-
gen in de jaren vijftig, zestig.”

    Henk Kranenburg: “Ja, deze weet ik nog wel. Het 
was donderdag 27 april 1972. Dit gebeurde bij het 
vertrek van lijn 11 vanuit de Spartastraat. Deze 
moest linksaf de Coornhertstraat in. Vlak voordat 
deze tram ontspoorde, was er net een vrouw, 
nadat ze terug kwam van boodschappen doen, 
de deur in gelopen. Ze had amper de deur dicht, 
toen ze een harde klop op de deur hoorde. Ze liep 
terug en deed de deur weer open. Tot haar grote 
verbazing zag ze de tram voor haar deur staan.
Op facebook is deze foto al eens terecht gekomen 
en toen meldde de dader zich ook. Hij had uit bal-
dadigheid een stuk hout in de tramrails gelegd om 
deze te doen splijten. Dus het was niet eens zijn 
bedoeling de tram te laten ontsporen. De RET 

reageerde dat het niet de bedoeling was de reizi-
gers thuis op te halen. Een soortgelijk ongeval is 
ook eens gebeurd op de hoek Brederodestraat en 
de Huygensstraat. Hier stond de tram bijna in de 
tuin.”

    Heleen Suurmeijer: “Jazeker heb ik dat weleens 
meegemaakt, een ontspoorde tram! En het was 
ook nog min of meer onze ‘schuld’, van mijn zus 
en mij. Wij, geboren in Rotterdam en vanwege 
het werk van onze vader verhuisd naar Breda, 
wilden wel weer eens een dagje terug naar onze 
geboortestad; dat deden we wel vaker. Dus op 
Rotterdam Centraal de tram in, naar museum 
Boijmans om te beginnen. De trambestuurder 
vond ons blijkbaar nogal leuk en zat de hele 
tijd via zijn achteruitkijkspiegel met ons te 
sjansen, wat wij dan ook wel weer leuk vonden 
natuurlijk. Totdat ... BOEM!!! er een auto tegen 
de linkerfl ank van de tram aanreed. Foutje van 
de automobilist of trambestuurder niet zo goed 
opgelet? Tram uit de rails natuurlijk. Het was 
gelukkig bij een tramhalte, dus wij snel uitgestapt 
en als een haas er giechelend vandoor. Boijmans 
was toch vlakbij. We hebben het er nog weleens 
over, mijn zus en ik, toch weer giechelend, maar 
achteraf vinden we het ook wel heel zielig voor 
de trambestuurder. Misschien weet hij het zelf 
ook nog wel of leest hij dit stukje in De Oud-
Rotterdammer. Bij deze alsnog ons medeleven, 
we hadden u beter even kunnen helpen.”

    Olaf Larsen: “Ja, dat ken ik zeker nog. Dat is de 
Spartastraat, bij Sparta voor de poort. De tram is 
lijn 11 vanaf Spangen naar Centraal Station; een 
korte lijn en de tram is van fabrikant Schindler 
(Die noemden wij onder de trambestuurders ‘het 
strijkijzer’. Ik heb zelf ook nog op deze wagen 
dienst gedaan en ben nu nog steeds in dienst van 
de RET als trambestuurder (al 38 jaar). Het waren 
oersterke trams en ze hadden een ‘gillend’ geluid. 
Ook had je het conducteurshokje achterin, waar 
de passagiers moesten instappen en hun kaartje 
kopen. Echt nostalgie deze foto, ook als je naar 
die auto’s aan de linkerkant kijkt. Geweldig was 
die tijd van vroeger...komt niet meer terug.”

    Stef Stolk: “De foto toont de ontsporing van RET 
motorrijtuig nr. 12 op de hoek van de Spartastraat 
en de Coornhertstraat tegenover het Sparta 

‘kasteel’. Dit motorrijtuig behoorde tot een serie 
van vijftien stuks zogeheten kleine Schindlers, 
genoemd naar de Zwitserse fabrikant Schindler. 
Getoond motorrijtuig deed dienst op tramlijn 11 
tussen station CS en Spangen. Deze tramlijn werd 
in 1968 ingesteld en in 1981 opgeheven. Een 
RET-werkwagen is bezig het tramrijtuig van het 
trottoir naar de rails te verslepen.”

    René Schouten: “Dit beeld herkennen wij uit 
duizenden. De hoek van de Coornhertstraat en de 
Spartastraat op een foto uit waarschijnlijk eind 
jaren zestig. Links van de ontspoorde tram zat op 
de hoek een buurtwinkeltje dat werd uitgebaat 
door de in Spangen beroemde Tante Sjaan. Veel 
spelers van het naburige Sparta kwamen hier 
na de trainingen, die toen nog achter de oude 
eretribune werden gehouden. Een trainingsveld 
dat overigens later is ingepikt door de gemeente 
Rotterdam om er een wijkparkje aan te leggen. 
Verder ziet men op deze afbeelding op de ach-
tergrond de ingang naar de klassieke eretribune 
van 1916. Deze tribune werd in 1998 gesloopt, 
na 82 jaar trouwe dienst. De ramen rechts naast 
de ingang waren gedeeltelijk van de administra-
tie. In die tijd een qua oppervlakte bescheiden 
ruimte, die gedeeltelijk vol stond met de klassieke 
kaartenbakken waarin ieder lid zo’n ouderwetse 
kartonnen persoonlijke lidmaatschapskaart had. 
De oorzaak voor de ontsporing van de tram kan 
best gelegen zijn in de tramwissels. Het gebeurde 
vroeger nogal eens dat er een tram uit de rails 
liep. Tegenwoordig speelt dit probleem niet meer 
op deze locatie door een uitgekiende oplossing 
van de RET. In plaats van de honderden ritten 
van de lijnen 10, 16 en speciale voetbaltrams die 
vroeger op een dag op dit traject reden, rijden er 
nu nog maar drie of vier ritten per uur van lijn 8 
door de Coornhertstraat.”

    Dick Schouten: “Zover ik mij kan herinneren 
was dit in Spangen, met op de achtergrond het 
Spartastadion en het moet ergens in 1967 geweest 
zijn. Het kan een jaar eerder of later zijn. Volgens 
mij was dit het gevolg van baldadigheid, want 
er lag een balk hout in de rails ter hoogte van de 
bocht. Ik zat toentertijd op de LTS De Poort en 
tussen de middag gingen de scholieren de wijk in 
tijdens de lunchpauze en dan werd er weleens her 
en der wat kattenkwaad uitgehaald.”   

 Ontspoorde trams staan nog velen bij   
  Dit was er weer zo een; zo’n ouderwetse tramfoto, die steevast voor een lawine 
aan reacties zorgt. Dat maakt een ding overduidelijk; in Rotterdam wonen bijzon-
der veel tramliefhebbers, die hun kennis dolgraag spuien en daarvoor alle details 
tot hun beschikking lijken te hebben: locatie, oorzaak, rijtuignummers, tramtypes 
en zelfs exacte data.
Dus is er deze keer weinig twijfel over wat er te zien is op de Ken je dit nog-
foto 197. Die toonde ditmaal de ontsporing van tramlijn 11 in Spangen, nabij het 
‘Kasteel’, het stadion van Sparta. Leest u maar wat onze lezers erover te melden 
hebben. 
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Ken je dit nog?   199   Nr.

Nr.
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

Gemino 30 
Rollator

Vanaf  € 350,=

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

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

Bent u op zoek naar een lichte rollator, 
makkelijk te gebruiken, veilig in alle 
opzichten én ook nog gewoon mooi?

De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

Vrijblijvende prijsopgave, ook aan huis. 
Gratis halen en bezorgen 
Gratis vervangende meubels 

Showroom en 
open werkplaats:
IJsclubstraat 68
3061 GV  Rotterdam
Telefoon: 010 - 414 58 08

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

5 jaar 
garantie 

55plus 
korting

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

L A A T  U  W E E R  L A C H E N

Dit kan zowel een kunstgebit als klikgebit zijn! 

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 

dat uw gebitsprothese dit jaar nog geplaatst wordt! 

Dit jaar nog een prothese 
laten plaatsen?

*Voor een gebitsprothese geldt een eigen risico 

en een eigen bijdrage.

Maak vandaag nog 
een afspraak voor 
een intakegesprek!

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.



  Mijn man en ik hebben beiden 
kinderen uit onze eerdere 
relatie; mijn man twee en ik 
drie kinderen. We zijn bezig 
met een nieuw testament en 
de notaris heeft in het con-
cept opgenomen dat de wet-
telijke verdeling van toepas-
sing is op al onze kinderen. 
Wat betekent dat? 

  Het samengesteld gezin is een steeds 
meer voorkomende relatievorm. Na 
een eerste of tweede relatie wordt u 
opnieuw verliefd en durft u met die 
nieuwe liefde de toekomst wel in. 
Maar naar die toekomst neemt u ook 
uw verleden mee, dus ook de kinderen 
die mogelijk uit een eerdere relatie 
zijn voortgekomen. Dat hoeft geen 
probleem te zijn, maar is het soms 
wel. Uit het feit dat de notaris in het 
concept-testament heeft opgenomen 
dat alle kinderen van u en van uw 
partner in de wettelijke verdeling 

worden betrokken, maken wij op dat 
het bij u wel goed zit. Dit betekent 
namelijk dat bij het overlijden van een 
van u beiden zowel de eigen kinderen 
als de stiefkinderen (samen met de 
langstlevende) gelijkelijk/evenveel 
erven. Daarbij houdt de langstlevende 
de beschikking over alles en alle 
kinderen krijgen een evengrote niet-
opeisbare vordering op de langstle-
vende. Anders gezegd: als uw man 
als eerste overlijdt en zijn erfenis € 
120.000 groot is, dan zijn de erfdelen 
van u en alle kinderen € 20.000. Zou 

er niet gelijkelijk geërfd worden, dan 
zouden de kinderen van uw man en u 
als langstlevende ieder € 40.000 er-
ven; in dat geval zijn er immers maar 
drie erfgenamen.

    Omdat een testament een persoon-
lijk document is, kan ieder van u 
overigens zelf bepalen of de kinderen 
van de nieuwe partner wel of niet 
mee-erven. Dat is handig, want als 
het geen koek en ei is tussen u, uw 
partner en de wederzijdse kinderen, 
heeft ieder van u de mogelijkheid 

om anders te beslissen. Stel dat er 
met de kinderen van uw man geen of 
slecht contact is, dan kan hij beslissen 
dat úw kinderen wel gewoon van 
hem erven, maar dat hij zijn eigen 
kinderen onterft of de legitieme portie 
laat erven. U kunt op uw beurt in uw 
testament laten opnemen dat alleen 
uw eigen kinderen erven en niet de 
kinderen van uw nieuwe partner.

    Bij gelijkelijk erven hebben alle kin-
deren in principe recht op de vrijstel-
ling voor kinderen (€20.616 in 2019) 
en is het lage tarief erfbelasting van 
10 procent tot € 124.727 (daarboven 
20 procent) van toepassing.

    Is de relatie tussen u en uw nieuwe 
partner door echtscheiding geëindigd 
en staan de kinderen van de ander nog 
in uw testament, dan erven ze nog 
steeds, alleen zijn ze dan vreem-
den van u en hebben ze niet langer 
dezelfde vrijstelling voor kinderen en 
het lagere tarief erfbelasting. Eindigt 
de relatie door het overlijden van uw 
nieuwe partner, dan blijven ze voor de 
fi scus als eigen kinderen erven.

        

 Gelijkstelling stiefkinderen
en eigen kinderen?   
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  Schulden betalen (uit de 
erfenis) 
Volgens het Burgerlijk Wetboek be-
taalt standaard de langstlevende part-
ner de schulden uit de nalatenschap. 
Dat is logisch, want volgens de 
wettelijke verdeling krijgt de langst-
levende ook de gehele nalatenschap. 
Schulden zijn onder andere de kosten 
van de uitvaart en afwikkeling, de 
hypotheek, legaten uit het testament, 
inkomsten- en erfbelasting, schulden 
bij bedrijven. De erfdelen die kinde-
ren ontvangen, hoeft de langstlevende 
nog niet uit te keren, tenzij in het 
testament anders is bepaald.

   Een Anw-uitkering 
Een jonge weduwe of weduwnaar 
die voor minderjarige kinderen zorgt 
of tenminste voor 45 procent is 
afgekeurd, heeft recht op een Alge-
mene nabestaandenwet-uitkering van 
maximaal € 1.231 bruto per maand 
plus € 84 vakantiegeld. Op de uit-
kering worden inkomsten uit arbeid 
of inkomsten in verband met arbeid 
gekort. De vuistregel is dat als het in-
komen uit arbeid meer is dan € 2.640 
bruto per maand, de Anw-uitkering 
volledig vervalt. Het vermogen (en 
de inkomsten daaruit) blijft voor de 

hoogte van de Anw-uitkering buiten 
beschouwing.

   Hoog tarief door scheiding 
Gaat u scheiden en benoemt u uw ex-
echtgenoot in uw nieuwe testament 
tot uw enig erfgenaam, bijvoorbeeld 
omdat u samen het vermogen heeft 
opgebouwd en er geen kinderen zijn, 
dan bent u voor de erfbelasting toch 
vreemden. U heeft dan een vrijstel-
ling van € 2.173 en betaalt over de 
eerste € 124.727 euro 30 procent 
erfbelasting en daarboven zelfs 40 
procent. Heeft u geen trouwplannen 
met een nieuwe partner, maar bent u 
uitgekeken op elkaar, dan kunt u uit 
fi scaal oogpunt vaak beter getrouwd 
blijven en apart gaan wonen. Bij 
uw overlijden kan uw partner dan 
gebruik maken van de partnervrijstel-
ling én het lage tarief erfbelasting; dat 
scheelt op een erfenis van € 200.000 
toch € 66.658 erfbelasting.

 Recht van overpad 
In veel notariële akten staat een recht 
van overpad of erfdienstbaarheid ge-
noemd. Recht van overpad betekent 
dat u moet toestaan dat buren gebruik 
maken van uw grond om hun eigen-
dom te kunnen bereiken. Vaak gaat 
het om een paadje achter de huizen 
om de schuur of tuin te bereiken, of 
een oprijlaan om de auto in de garage 
achter het huis te kunnen stallen.
Een erfdienstbaarheid is bijvoor-
beeld de overhangende dakgoot 
van de buren boven uw grond of de 
rioolleiding onder de grond van de 
buren. Staat het recht in de notariële 
akte, vaak de koopakte, dan zit u er 
aan vast. Heeft de vorige eigenaar de 
buren het recht gegeven, dan hoeft u 
het normaal gesproken tegenover de 
nieuwe eigenaar niet te handhaven, 
want het is dan een persoonlijk recht 
geweest. 

  Uit de praktijk  

  Zoals u wellicht weet, houdt Akto twee 
keer per maand een open erfcoach-
spreekuur. De toegang is gratis en we 
helpen u zo goed mogelijk met uw vra-
gen. Soms is meer werk nodig om een 
gecompliceerde vraag te beantwoorden 
of de ingezette weg tot een goed einde 
te brengen; dat doen we dan tegen 
ons uurtarief bij ons op kantoor. De 
spreekuren zijn voor ons altijd leuk om 
te doen. Voor elke bezoeker hebben we 
gemiddeld 15 tot 20 minuten tijd. Dit 
lijkt krap, maar voor een eerste gesprek 
blijkt dit vaak voldoende. Problemen 
blijken vaak kleiner dan gedacht en bij 
grote problemen kunnen we een eerste 
stap in de richting van een oplossing 
zetten. Onder meer omdat de spreek-
uren in Spijkenisse en Rotterdam-Schie-
broek behoorlijk goed bezocht worden, 
starten we vanaf deze maand ook een 
erfcoach-spreekuur in Rotterdam-Prin-
senland. Vanaf 27 september bent u (in 
elk geval in 2019) op de laatste vrijdag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 
welkom in De Prinsenhof. Als u een 
vraag heeft over (de afwikkeling van) 
een nalatenschap, over uw/een (levens)
testament, erfbelasting, schenken of an-
dere erfrechtelijke kwesties, maak dan 
telefonisch een afspraak (010-3130823) 
om op het spreekuur met een van ons 
van gedachten te wisselen. Onze andere 
spreekuren zijn in de Boekenberg te 
Spijkenisse op elke eerste en bij De 
Buurvrouw in Rotterdam-Schiebroek 
elke derde vrijdag van de maand tussen 
10.00 en 12.00 uur.

?

  Ruilen is het nieuwe kopen  
De meeste mensen hebben al een 
huis vol spullen. Ruilen wat niet 
(meer) nodig is tegen iets dat u 
goed kunt gebruiken is dan wel zo 
handig. Dat kan via verschillende 
sites op internet of met de bekende 
briefjes in de supermarkt.

   Laat geen toeslag liggen  
Onlangs werd bekend dat vooral 
mensen met een laag inkomen 
de zorg- of huurtoeslag niet 
aanvragen. De angst om teveel te 
ontvangen en te moeten terugbe-
talen, is daarbij leidend. Vraag de 
toeslag dan aan als het jaarinko-
men bekend is, dan loopt u geen 
risico en laat u niets liggen waar u 
recht op heeft.

   Ga doel sparen  Geld apart 
zetten voor een bepaald doel werkt 
stimulerender dan in het algemeen 
sparen. Bepaal het doel, spaar 
regelmatig en realiseer uw wens.
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Bent u 65+ en wilt u hiervan 
gebruik maken? 

Bel dan Unie Van Vrijwilligers 
010 - 413 08 77

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

Gratis ondersteuning nodig? 

*

Eenmalig of een aantal keer, 
een vrijwilliger helpt u graag

Een vrijwilliger kan u helpen bij:

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870
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We werden gewaarschuwd dat maar 
echt te doen, want je kon zelfs al straf 
krijgen als je in je vrije tijd gesnapt 
werd. Nadat ik mijn opleiding in Os-
sendrecht voltooid had, vond men mij 
wel geschikt voor de Kaderschool en 
kreeg ik bovendien een opleiding als 
Radarbediende.
Ik vond het best interessant allemaal, 
maar het was wel knap fanatiek in 
Ede waar ik geplaatst was. Bovendien 
kwam ik er achter dat ik, als ik verder 
ging, drie maanden langer zou moeten 
dienen. Ik had daar weinig trek in en 
toen de mogelijkheid van een gesprek 
zich voordeed, heb ik dat duide-
lijk gezegd. De consequentie als ik 
afhaakte was wel dat dat ik weer naar 
Ossendrecht terug moest.

Cursus
Dat nam ik maar op de koop toe, Toen 
ik eenmaal terug in Ossendrecht was, 
kwam de gelegenheid in de buurt van 
mijn woonplaats dienst te gaan doen. 

Daar moest je wel een goede sociale 
reden voor hebben; bijvoorbeeld ge-
trouwd zijn of een cursus volgen.
Dat laatste was bij mij het geval, dus 
kwam ik in aanmerking naar Rotter-
dam te gaan, en wel naar de Dorpsweg 
in Rotterdam Zuid. Daar zat ook een 
afdeling van de Lua. op de plek waar 
toen nog de Barakken stonden. Nou, 
dat heb ik geweten, het was wacht 
lopen troef, de ene dag na de andere. 
Het begon al met een strafwacht, toen 
ik mij moest melden bij degene die de 
wachten regelde. Ik groette niet toen 
ik daar binnen kwam en moest meteen 
zijn kamer weer af en opnieuw bin-
nenkomen met “De Groeten”. Ik kreeg 
gelijk de volgende dag een wacht aan 
mijn broek. Vandaar uit ging het vaak 
naar Poortugaal, waar we oefeningen 
deden met de Radar.

Ongeluk
Mijn afdeling ging 11 december 1957 
met drie auto’s al heel vroeg op pad. 

Ik dus niet mee, omdat ik weer eens 
op wacht moest. Die dag kreeg de auto 
waarin mijn groep zat een ongeluk 
op een onbewaakte overweg aan de 
Dorpsweg en is daarbij wel dertig 
meter meegesleurd door een olietrein. 
De auto werd compleet vernield en er 
waren diverse gewonden te betreuren. 
Dat het niet erger is afgelopen, mag 
een wonder heten. Gelukkig waren 
bijna alle passagiers in de auto goed 
gehelmd en dat is een gedeelte van 
hun redding geweest. en heeft erger 

voorkomen.

Geluk
Ik had die dag dus echt geluk dat ik op 
wacht stond, anders had ik gegaran-
deerd ook in die auto gezeten. Er heeft 
destijds een flink stuk daarover in dag-
blad Trouw gestaan. waarbij al de na-
men van de gewonden zijn genoemd. 
Er waren ook enkele Rotterdammers 
bij betrokken, die het zich zeker zullen 
herinneren als ze dit lezen.
Ik kan trouwens rustig zeggen dat ik 

achteraf nooit enige spijt heb gehad 
van mijn militaire diensttijd, want 
het is zeker waar dat je op die leeftijd 
gevormd wordt en ik heb in mijn 
diensttijd veel leuke vrienden gehad 
en ook nog veel geleerd.

Chris Maliepaard
Rotterdam
c.m.maliepaard@kpnplanet.nl

 

Dankzij wachtlopen ontkomen aan ongeluk
Ik had gedacht dat ik niet in dienst hoefde vanwege Broederdienst. 
Mijn beide broers waren namelijk al in dienst geweest. Maar dat 
ging mooi niet door; ik moest gewoon dienen. Ik was van de Lich-
ting 56-4, dus dat is al lang geleden. Mijn eerste opleiding kreeg 
ik, zoals zovelen, in Ossendrecht, bij de lichte Lua (Luchtdoelartil-
lerie), de 198e Afdeling. De eerste tijd vond ik ronduit zwaar en je 
zag bijna niets anders dan bossen en het kamp waar je de oplei-
ding kreeg. Bovendien moest je, als je na weken voor de eerste 
keer naar huis mocht, je kraag van je uniform dicht houden.

Groeten hoorde erbij in dienst

Het verschil tussen mij en de anderen 
was, dat ik niet kon goochelen en 
gezien de ontbrekende handigheid 
daarvoor zou ik er nooit in slagen er 
iets van te bakken. Maar het ging er 
natuurlijk om de vragen van Kees 
Brusse, Albert Mol, Martine Bijl en 
KRO-omroepster Eveline Velsen op 
een zo natuurlijk mogelijke wijze te 
beantwoorden. Want wie was van de 
drie de echte goochelaar? Daar draaide 
het hele spel om.
Van te voren huurde ik een gooche-
laarskostuum. Dat bleef de andere 
twee bespaard, omdat die al over zo’n 
uitrusting beschikten. Daarbij schafte 
ik zwarte lakschoenen aan - de kosten 
van 65 gulden kreeg ik door de AVRO 
vergoed - en de reis naar Nijmegen 
voor de opname-met-publiek werd on-
dernomen. Ik schoof aan bij de lunch. 
Net als de beide andere goochelaars 
en de panelleden die ons straks de 
vragen zouden stellen. Dat was op 
dat moment linke soep, want je moest 

constant op je woorden passen. Er viel 
weinig vooraf te oefenen, want een 
goocheltruc zou mij pas op het laatste 
moment worden aangeleerd. Een echte 
haastklus dus. Zenuwachtig? Ik ontken 
het niet. De regels voor deelname 
waren bekend en je mocht niet echt 
liegen. Wel domme August spelen. 
Dat zou mij toch wel lukken?
Toen was het uur U daar. Eerst de be-
gintune en het praatje van presentator 
Herman Emmink en we kwamen een 
voor een eerst als silhouet, daarna 
belicht, in beeld en op de maat van een 
vrolijk deuntje namen wij plaats vlak 
voor de panelleden. Omdat de echte 
goochelaar ook een act als buikspreker 
deed, vroeg Albert Mol aan mij of hij 
op mijn knie mocht zitten om als pop 
te fungeren. Dat wees ik af, omdat 
vooraf met de andere twee was afge-
sproken dat alle aandacht zou gaan 
naar de echte goochelaar, die in het 
tv-optreden zijn kans schoon zag zijn 
faam te vergroten. Het hele land keek 

immers? Op diens schoot mocht Mol 
dus wel zitten, maar dat onderdeel 
liep uit op een mislukking. Een pop is 
een pop en geen acteur die vooraf zijn 
tekst moest leren. Kees Brusse was in 
vorm en had voor ons een moeilijke 
vraag bedacht: waar bevindt zich de 
artiesteningang van het Olympiathe-
ater in Parijs? Daar zou de echte Ted 
Tevano een keer hebben opgetreden, 
volgens diens zeggen tenminste. Die 
vertelde als Meneer Nummer Eén: aan 
de achterzijde en de beide anderen 
beaamden dat. Kees Brusse kon er 
niets mee, want het antwoord was 
driemaal fout.

De goocheltrucs
Toen moesten natuurlijk de goochel-
trucs worden gedemonstreerd. Na 
Meneer Nummer 1 en 2 was ik aan 
de beurt. Vlak voordat we opgingen 
had de echte goochelaar mij een truc 
geleerd, die zelfs ik kon uitvoeren. 
Hoe de truc precies in elkaar stak, mag 
ik natuurlijk niet vertellen, maar het 
kwam er op neer dat een van de panel-
leden een kaart in gedachten nam, die 
later uit mijn pochetzakje omhoog 
zou komen. Ik voerde de spanning 
op door een paar maal te herhalen 
dat het slachtoffer sterk aan de kaart 
moest denken. Eveline Velsen nam 

de uitdaging aan en zei ‘bijna door 
mij gehypnotiseerd te worden’ en een 
beetje bang werd, omdat ik haar strak 
bleef aankijken. Toen de clou: Eveline 
moest kenbaar maken aan welke kaart 
zij dacht. Kees Brusse zei lachend: 
“Ja, zo kan ik het ook!”, maar Eveline 
deed wat haar gevraagd werd.
De omhooggekomen kaart pakte ik uit 
mijn pochetzakje, keek erop en zei: 
“Inderdaad, dat is de kaart waaraan u 
dacht!”, zonder hem aan het panel te 
laten zien. Natuurlijk was dat een wil-
lekeurige kaart en niet de speelkaart 
die Eveline in gedachten had. Dat 
gaf enige teleurstelling bij het panel. 

Martine Bijl was er zelfs gepikeerd 
over. Ze riep zelfs uit: “Ah, meneer 
is boos omdat zijn trucje mislukt is!” 
De uitval van Martine werd uit de 
uitzending geknipt. De echte gooche-
laar werd daarna door drie van de vier 
panelleden aangewezen. Hij had zijn 
doel bereikt. Eveline dacht als enige 
dat ik de echte was. Het ging ons niet 
om die paar honderd gulden die er te 
verdienen was. En die paar minuten 
faam? Ach, ik heb het over 1978.

John Collee
johncollee@hotmail.com

Gegoochel met Wie van de Drie
Ieder mens heeft zijn vijftien minuten beroemdheid. De een zingt 
met een gouden keeltje, de ander schildert schitterende portret-
ten en weer een ander wordt gevraagd deel te nemen aan een 
televisiespelletje. Dat overkwam mij in 1978. Goochelaar Ted 
Tevano uit Den Haag had een vriend, die ook goochelde, ge-
vraagd hem in Wie van de Drie te assisteren en ik werd overge-
haald het driemanschap te completeren.

Wie van de Drie was jarenlang een populair  tv-programma met een wisselend panel.. Op deze 
foto van de honderdste uitzending in 1974 waren dat Nand Baert, Martine Bijl, Sonja Barend en 

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

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

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

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

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

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

*indien voorradig

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

Al bijna 40 jaar uw 
senioren specialist!!

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

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

Wij bieden:

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

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

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

(extra kostenaan verbonden)

Uw Fitform-dealer

 Geldig van 14 september t/m 19 oktober; vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. 

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en 

Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe opties gratis 
t.w.v. max. € 499,-. 
draaiplateau of een accu.

Óf kies voor een 2e Fitform-fauteuil 
voor de helft van de prijs!

Topkwaliteit van Fitform:
• Op uw persoonlijke maat gemaakt
• Relaxed én actief zitten
• Voor de meest gezonde zitervaring
• Vermindert en voorkomt rugklachten
• Sta-op functie voor optimale balans

Uw Fitform-dealer nodigt u uit voor een proefzit en persoonlijk zitadvies!

Najaarsactie 
2019 

2e Fitform-
fauteuil 

voor de helft 
van de prijs

Schinkelse Baan 6 

E-mail: info@welzijnswarenhuis.nl 
Tel: 010-7600122

www.welzijnswarenhuis.nl

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

en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

2908 LE - Capelle aan de IJssel

Uw Fitform-dealer

 Geldig van 14 september t/m 19 oktober; vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. 
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Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe opties gratis 
t.w.v. max. € 499,-. 
draaiplateau of een accu.
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Gun uzelf de állerbeste fauteuil 
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Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of 
meerdere luxe opties gratis t.w.v. max. € 499,-.
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voor de helft van de prijs!
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l Op uw persoonlijke maat gemaakt
l Relaxed én actief zitten
l Voor de meest gezonde zitervaring
l Vermindert en voorkomt rugklachten
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en persoonlijk zitadvies!

Uw Fitform-dealer
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Website: www.welzijnswarenhuis.nl, E-mail: info@welzijnswarenhuis.nl

Openingstijden:
Di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 u. en zat. van 10.00 tot 15.00 u.

Geldig van 14 september t/m 19 oktober; vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.
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Rotterdam Scheurkalender 2020

Hij is uit: de nieuwe Rotterdam Scheur-
kalender van Herco Kruik. Onmisbaar 
voor iedereen met hart voor Rotterdam 
en gevoel voor humor. Vol weetjes, aar-
digheden en eigenaardigheden. Vanaf 
nu te koop zolang de voorraad strekt.

 

Rotterdam van 
vroeger en nu - 
maandkalender 
2020

De nieuwe maand-
kalender ‘Rotter-
dam van vroeger 
en nu’ is verschenen. Twaalf prachtige platen waarmee u het 
jaar doorkomt. Met foto’s van De Kuip tot de Erasmusbrug en 
van Rotterdam vanuit de lucht tot in de haven. En natuurlijk 
ruimte voor notities over afspraken, verjaardagen enzovoorts.

 

De Rotterdamse 
Natte T-Doek

Nee, dit is geen boek. Dit 
is de Rotterdamse Natte T-Doek. 
Nog altijd een ‘hardloper’ in ons assortiment. Een ludieke 
theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de tekst 
‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De kwalitatief hoogwaardig 
gewoven theedoek is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm 
en voorzien van een ophanglus. De doek is opgevouwen en 
voorzien van een banderol, daardoor ook als cadeautje voor 
echte (oud-)Rotterdammers.

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop 
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:

Klauwe uit de mouwe
(theedoek)

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

 

 

Niet lullen maar poetsen
(theedoek)

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

 

‘Vergeten’ vergeten verhalen

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 Rotterdam-
mers, onze families uit Nederlands-Indië, uit een land dat niet 
meer bestaat.

 

 

Eerste BezigBoek

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

(aangepaste verzendkosten)

Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd

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

 

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.

 

 

€ 15,95

€ 12,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 9,95

€ 19,95 € 19,99 € 24,95

Rotterdam Scheurkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  15,95

Rotterdam van vroeger en nu maandkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95

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

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

Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  8,95

‘Vergeten’  vergeten verhalen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  9,95

Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten van 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95

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

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

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

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

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

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

Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

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

 
 

Onze volgende veiling wordt gehouden op 
29 en 30 november 2019 

 
 

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

 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 

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

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

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

ZATERDAG 19 OKTOBER & ZONDAG 24 NOVEMBER

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
DICHTER BIJ EEN NIEUW STUK NEDERLAND EN EEN HAVEN 
IN AANBOUW KUNT U NIET KOMEN

ZONDAG 3 NOVEMBER

UNDER THE BRIDGE
IN NAVOLGING VAN DE SUCCESVOLLE VOORGAANDE EDITIES
ORGANISEREN WE WEDEROM WEER EEN UNIEKE BRIDGEDRIVE 
OP HET WATER

ZONDAG 27 OKTOBER

HIGH TEA CRUISE
EEN ONTSPANNEN MIDDAG OP HET ROTTERDAMSE WATER 
MET EEN HEERLIJK HIGH TEA BUFFET!

ZATERDAG 12 OKTOBER

ROTTERDAMSE MOSSELCRUISE
GENIET VAN ZEEUWSE MOSSELEN OP HET ROTTERDAMSE WATER!

BELEEF HET NAJAAR BIJ SPIDO!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
SPIDO.NL OF BEL 010 - 275 99 88

VOLG ONS

Wij kopen uw Vastgoed                     
Snelle afwikkeling!

Verhuurd | Onverhuurd |
Gebreken geen probleem

T. 085-0030120
E. aankoop@syvalo.nl

Speciale actie: Rijbewijskeuring “75-plus” in ROTTERDAM

Iedere vrijdagmiddag kunt u bij Medimark in Rotterdam tegen een 
zeer speciaal tarief gekeurd worden voor de verlenging van uw rijbewijs! 

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

U moet dan wel beschikken over een zogenaamde ZD-code
.Deze kunt u alleen verkrijgen via www.cbr.nl en is noodzakelijk voor de keuring.

  Rijbewijskeuring voor 75-plus voor slechts 35 Euro!

 

(pinnen niet mogelijk)

    U vindt de arts van Medimark aan de
    K.P. van de Mandelelaan 30,
    3062 MB Rotterdam (Brainpark-I).
    T. 010 - 453 19 00

De metro en bus stoppen op loopafstand aan de Kralingse Zoom en er is ruime 

even moet wachten.

Dit tarief is van toepassing op de basiskeuring. Aanvullende zaken tegen meerprijs



  De Jonker Fransstraat, vanaf de 
Noorderbrug, telde na de oorlog tot 
de jaren zestig drie bokscafé’s naast 
en tegenover elkaar: Rinus de Boer, 
meervoudig Nederlands kampioen 
in het half- en zwaargewicht, Nol 
Lagrand, Nederlands kampioen in 
het lichtgewicht en Thomas van Ben-
nekom, een succesvol amateur.
Luc van Dam, veelvoudig Nederlands 
kampioen in het middengewicht en 
een geducht tegenstander van Bep 
van Klaveren, baatte zijn café uit in 
de Josephlaan/Josephstraat. Later 
verhuisde hij met zijn zaak naar de 
Vlietlaan/Jaffa.

     La Bordelaise 
Zijn buurman in het Oude Westen was 
Theo Kourimsky, zijn echte naam was 
Deothor Stein, was één van de eerste 
Nederlandse profs (1915). Vòòr de 
oorlog startte hij zijn café-restaurant 

aan de Stationsweg. Na het bombarde-
ment begon hij ‘La Bordelaise’ in de 
Josephlaan.
In ‘Het Oude Noorden’ op het Pijnac-
kerplein, in de noodgebouwen, zat na 
de oorlog Piet van der Veer. Neder-
lands kampioen Zwaargewicht.
Jan Lieshout, Nederlands kampioen 
weltergewicht, aan het Zwaanshals 
en zijn regelmatige tegenstander Jan 
Snijders zat op de Hofdijk.
Nico Disch, ex-amateur, op de 
Noordsingel hoek Bergstraat. Het café 
kreeg later de naam “Het Wachtlo-
kaal”. Voor veel ontslagen gedetineer-
den van het Huis van Bewaring hun 
‘eerste aanleg’.
Wim Jansen , ex- amateur, drievoudig 
kampioen van Zuid-Holland en Mili-
tair kampioen van Nederland, richtte 
zijn zaak in als een boksmuseum, met 
honderden boksaffi ches en -attributen. 
Hetzelfde deed Jos Gommers in zijn 
café in Delfshaven .

   Bakermat 
Bram Kloppert, Nederlands kampioen 
bestierde Café Maskerade, op de hoek 
Noordsingel-Bergweg.
Crooswijk de bakermat van de Rot-
terdamse bokssport met circa vijf 
scholen, herbergde op de Veemarkt 
het café/annex boksschool van Willem 
Westbroek, één van de eerste profbok-
sers van Rotterdam.

  Na het behalen van zijn Europese 

titel in het halfzwaargewicht kreeg 
de legendarische Herman van ‘t Hof 
een café aangeboden aan de Croos-
wijkseweg. Dit bleek geen succes. 
Herman, 23 jaar oud, was te jong en 
nog te ambitieus. Hij bokste nog veel 
wedstrijden met succes in Europa en 
vooral in Engeland.

    Nol Steenhorst, de oom van Bep van 
Klaveren, Nederlands kampioen in het 
middengewicht, zat met zijn café aan 
de Goudse Rijweg.      Nachtcafé 

Robert Disch, meervoudig Nederlands 
kampioen in het licht- en welterge-
wicht had zijn café in de Watergeus-
straat in Delfshaven. Koos Trotsen-
burg, amateur, begon zijn Nachtcafé in 
de Voorstraat.
Profscheidsrechter Karel Klijnoot 
baatte met zijn vrouw een café aan 
de Goudse Rijweg uit. Zijn collega-
scheidsrechter Jan Sanders zat, met de 
Maasdam bar, tegenover hem.
Jan Klijnoot, oprichter van Boksver-
eniging Crooswijk in 1971, had zjjn 
café ‘op’ de Crooswijkseweg.

  Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

 Rotterdamse boksers en hun café’s   
  Veel Rotterdamse oud-boksers zijn na hun amateur- of profcar-
rière een café begonnen. Waren zij zulke gezellige gastheren, 
kasteleins of... interessant voor hun gasten? Mijn vader, boks-
liefhebber bij uitstek en regelmatig bezoeker, vertelde mij dat zij 
altijd een zekere rust in hun zaak uitstraalden. 
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 Luc van Dam (foto's: collectie Ton Kuster)   

 Door de lens van Hartog (312-313)

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

    Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl   

 (312) De Aelbrechtskade in de 
ijskoude winter van 1963. Wie zijn de 
waaghalzen?   

  (313) Wie zijn deze mensen en waar werd de foto gemaakt?   

 Piet van de Veer    Nol Steenhorst    Theo Kourimsky   

 Rinus de Boer   
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Sint Gregoriuskoor zingt Messe Solennelle
Op 20 september voert het Sint Gregoriuskoor in de Lambertuskerk de magistrale Messe Solennelle van Louis 
Vierne uit. Deze beroemde componist werd in 1900 organist-titularis van de Notre Dame in Parijs. De Messe 
Solennelle is daar velen malen uitgevoerd. Wie had vooraf kunnen bevroeden, dat dit daar nu voorlopig niet 
meer mogelijk is? Het parochieel zangkoor Sint Gregorius is onder leiding van organist-dirigent Eric Koevoets 
uitgegroeid tot een koor van hoog niveau. Voor de voordracht van de monumentale, soms zes-stemmige, Messe 
Solennelle is het koor uitgebreid met een aantal gastzangers. Ook worden het ontroerende Ave Verum van Mozart 
en enkele gregoriaanse gezangen uitgevoerd. De virtuoze organist Anton Doornhein begeleidt het koor en speelt 
enkele solowerken. Het concert in een mooi verlichte Lambertus begint om 20.00 uur. De toegang is gratis met 
een collecte na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.).
 
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 heb-
ben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met 
betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa 
of militaria. Bezoek eens onze open inloop-
dag, 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
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.
 
Dossier Indië in Wereldmuseum Rotterdam
Met Dossier Indië toont het Wereldmuseum de geschiedenis van het gekoloniseerde Indonesië vanuit een meer-
voudig perspectief. Zo laat de tentoonstelling zien hoe fotografen uit de negentiende eeuw bewust en onbewust 
een mythisch beeld van de kolonie creëerden. De vroegste foto’s schetsen een droombeeld van een prachtig Indië. 
Maar gaandeweg veranderen de foto’s van karakter en ontstaat er een scherper beeld van de maatschappelijke 
verhoudingen. Het perspectief verschuift van de Nederlandse kolonialen naar de gekoloniseerde Indonesiërs. 
Dossier Indië kijkt verder dan 1949. De Rotterdamse fotograaf Stacii Samidin, met roots in Indonesië, maakte in 
opdracht van het Wereld-
museum een fotoserie 
Merdeka, waarvoor hij naar 
Indonesië reisde. Merdeka 
is een persoonlijke reflectie 
op de koloniale erfenis die 
hij aantreft in het Indonesië 
en Nederland van vandaag 
de dag. De tentoonstelling 
is te zien vanaf 1 oktober 
2019 (Zie ook elders op 
deze pagina’s).
Credits foto: Landren-
tewerkzaamheden in de 
Preanger Regentschap-
pen, ca. 1900. Collectie 
Nationaal Museum van 
Wereldculturen.
 

Donderdag 19 en zaterdag 28 september en 9 en 12 oktober
 

Rijbewijskeuringen
Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 
19 sept en 9 okt. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 28 sept en 12 okt. 
Kosten: €75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte 
Hesseplaats).

Vrijdag 20 september

Messe Solennelle, Louis Viernes beroemdste koorwerk
Vrijdagavond 20 september om 20.00 uur: ‘Messe Solennelle, Louis Viernes beroemdste koor-
werk’ door het Sint Gregoriuskoor, dirigent Eric Koevoets en organist Anton Doornhein in een 
bijzonder verlichte Sint Lambertuskerk. Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek Hoflaan), Rotterdam-
Kralingen. Toegang vrij, collecte na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.).

Zondagmiddag 29 september
 
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
Zondag 29 september 16.00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge Info/verkoop: Nationale Theater-
kassa www.ntk.nl 0900-9203.

Vanaf dinsdag 1 oktober
 
Dossier Indië: Anders kijken naar koloniale fotografie
Acteur en fotograaf Thom Hoffman selecteerde voor het Wereldmuseum Rotterdam uit de beeldar-
chieven van meer dan twintig erfgoedinstellingen en collecties maar liefst 300 foto’s die in de ten-
toonstelling Dossier Indië te zien zijn vanaf 1 oktober 2019. Naast foto’s laten film en persoonlijke 
verhalen een realistisch beeld zien van de laatste honderd jaar van de koloniale periode, tussen 
1840 en 1949 (Zie ook elders op deze pagina’s).
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Gerard Cox; de grote grijze belofte
In het theaterseizoen waarin Gerard 80 wordt, speelt hij zijn meest persoonlijke voorstelling ooit. Het belooft een 
unieke theaterervaring te worden. Dit wil je niet missen. Boek nu uw tickets op www.goudenlijntheater.nl
 
Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs
Vanwege grote drukte adviseert het CBR om vijf maanden voor afloop van uw rijbewijs de keuringsprocedure 
te starten. Als u extra gekeurd moet worden door een oogarts (bv. bij maculadegeneratie, glaucoom, staar of 
ondergemiddeld zicht) geeft het CBR dit pas aan na beoordeling van uw Gezondheidsverklaring. Wacht u hier 
liever niet op? Met onze kennis van de CBR-eisen kan Hesse Optiek & Oogzorg u al eerder vrijblijvend adviseren 
of de extra oogartskeuring voor u noodzakelijk is. Zij plannen dan ook meteen (indien nodig) een afspraak voor 
u in bij zowel hun keuringsarts als oogarts. Dit kan een aantal maanden vertraging schelen! Met diverse specia-
listen en artsen in huis bent u bij De Hesse Optiek & Oogzorg aan het juiste adres. Bel direct voor een afspraak 
voor een gratis rijbewijs-oogcontrole: 010-2361939. P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam www.dehesse.nl
 

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 kaar-
ten 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.
 
Heerlijk uit op Leefgoed de Olifant tijdens Mosselavond of theaterdiner met Marjolein 
Meijers
De chefkok van Restaurant & theehuis De Dames van Leefgoed de Olifant bereidt donderdag 10 oktober 
heerlijke Zeeuwse mosselen op verschillende manieren. U mag daar vanaf 18 uur onbeperkt van genieten voor 
€ 29,50, een glas bijpassende wijn is inbegrepen. Zaterdag 12 oktober treedt Marjolein Meijers met haar twee 
muzikale partners op tijdens een theaterdiner om je vingers bij af te likken met prachtige liedjes en muziek. De 
vier gangen van het diner worden geserveerd in de pauzes van deze intieme voorstelling die begint om 18 uur (€ 
45,00 p.p.).
Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Info en routeplanner, www.leefgoed.
nl of telefoon 0180-323414. Boeken kan nog via www.leefgoed.nl/agenda.
 
 
 
 

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

Donderdag 10 en zaterdag 12 oktober
 
Mosselavond en theaterdiner met Marjolein Meijers in De Kas
Op donderdag 10 oktober is er een heerlijke Zeeuwse mosselenavond op Leefgoed de Olifant. 
Zaterdag 12 oktober treedt Marjolein Meijers op tijdens een theaterdiner met prachtige liedjes en 
muziek. Beide avonden beginnen 18.00 uur. Zie elders voor meer informatie. Leefgoed de Olifant, 
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Info en routeplanner, www.leefgoed.nl of 
telefoon 0180-323414. Boeken kan via www.leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders op deze pagina’s.
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 jubileumvoor-
stelling. Iedereen die in negen 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 en 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.

Vanaf donderdag 7 november
 
Solovoorstelling Gerard Cox; De Grote Grijze Belofte
De makers van ‘Alles Went Behalve een vent’ en ‘De Oase 
Bar’ presenteren dit theaterseizoen met trots Gerard Cox 
in zijn jubileum soloshow COX ‘De Grote Grijze Belofte’. 
Lekkere muziek, prachtige herinneringen en heel veel 
humor, zoals u dat van hem gewend bent. COX is een 
heerlijk avondje om nooit te vergeten, mis het niet. Voor 
informatie en tickets www.goudenlijntheater.nl.

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postze-
gelalbums 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 vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

Elke donderdag
 
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke 
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.
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Kijk op: hcc-cruises.nl
of bel 085-0479888

Aanbiedingen incl vluchten en transfers:

13/21-Dagen Alaska & West-Canada
In combinatie met Noordam juni & juli 2020

Cruisecombinatiereis vanaf € 2999 pp*

20-Dagen MS Westerdam 18 dec 2019 
Hong Kong - Singapore vanaf € 3199 pp*
*= incl. vluchten, hotels en/of landarrangement

Ontdek de wereld met 
een cruise

Bezoek 
onze stand 

op de 50+ Beurs
Hal 11 

stand D03

fotocredit: Joris van Bennekom
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Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

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

Waarmee helpen wij u graag (verder):

•  Hulp bij de afwikkeling van nalatenschappen
•  nee ni edgithcamloveg nav njiZ   

levenstestament
•   Voorbereiden en advies testamenten
•   Als executeur in uw testament
•   Als boedelgevolmachtigde
•   Als adviseur van de executeur 
•   Voorkomen eigen bijdrage zorg
•  ehcsidiruj/leeicnan fi revo neknedeeM   

vraagstukken
•   Aangifte en advies inkomstenbelasting
•   Aangifte erfbelasting
•   Voorkomen erfbelasting

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

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

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

juridische vragen die opkomen bij het ouder worden 
tijdens leven en na het overlijden.

Volg ons in deze krant via 

Gemengd zangkoor Orange zoekt 
met spoed:

Een pianist (e)

We oefenen op dinsdag avond 
in de Oranjekerk aan de Rozenlaan 
te Rotterdam.
We zingen liederen van operette tot 
musical en meezing liedjes.

Onze vorige pianiste heeft met pijn 
aan het hart ons verlaten wegens een 
ernstige ziekte.
Over vergoeding is er altijd met ons te 
praten.

U kan contact opnemen met Wim Karel 
0621554137 of email wim@whkarel.nl

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

Aanbieding in oktober 2019:
100 EURO retour 

bij aanschaf van volledige prothese 
of klikgebit 

Alleen bij inlevering van deze advertentie 

OUD-ROTTERDAMMERTJES

OOK EEN 
OUD-ROTTERDAMMERTJE 

PLAATSEN?
BEL. 0180-820244

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 3,502 kilo

 Opperdoezen  

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 3,985 kilo

 Kleibintjes   
 

Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!

U kunt bij deze “vergeten” groep
 werkzoekenden, uw personeels-advertentie 
onder de aandacht brengen. De Oud-Rotterdammer  
is de grootste krant in de regio voor de 50-plus 
doelgroep, met een oplage van 122.o00 exemplaren 
 en een bereik van ruim 338.000 lezers.

Meer informatie?  Vraag naar de mogelijkheden
 en bel met ons verkoopteam: 0180-820244

De OudDe Oud



20192019

VRIJE TIJD WONEN ETEN

Verse gerechten voor thuis

Stel zelf uw gerechten samen

Wekelijks wisselend assortiment

Verschillende diëten

Persoonlijk thuisbezorgd door Harm

Uw contactpersoon in 
uw regio is:
Harm Menkhorst
010-82 00 888
rotterdam@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/rotterdam
www.facebook.com/etenmetgemak

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTĲ DEN: 

€14,95
Gevarieerd en lekker eten is belangrĳ k om fi t en vitaal te 
blĳ ven. Maar wat als het (tĳ delĳ k) niet meer zelfstandig 
lukt om een verse maaltĳ d te bereiden of u weinig 
tĳ d heeft? Dan zĳ n de maaltĳ den van Eten met gemak 
Rotterdam een uitkomst. Bereid met verse ingrediënten 
en persoonlĳ k bĳ  u thuisbezorgd door Harm Menkhorst.

“Uniek aan de maaltijdservice is dat je de maaltijden 

volledig zelf kunnen samenstellen”, vertelt Harm, die 

wekelijks koelverse maaltijden bezorgt in Rotterdam. “Zo 

bepaalt de klant zelf wat hij of zij wil eten. Bovendien 

zijn de gerechten een week houdbaar in de koelkast”. 

Ook wanneer u een dieet volgt of liever vegetarisch eet, 

bent u bij Eten met gemak aan het juiste adres. 

U kunt vrijblijvend een proefbox bestellen van 

3 gerechten voor maar € 14,95, die door Harm gratis 

wordt thuisbezorgd. Bestellen kan door contact op te 

nemen met Harm via 010 - 820 08 88 of

rotterdam@etenmetgemak.nl.
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     Varen door Europa 
Varen door Europa is voor veel mensen een favo-
riete vakantiebezigheid. Van der Valk vakanties 
heeft een groot aanbod riviercruises. Tijdens de 
volledig verzorgde reis geniet u van mooie land-
schappen, lekker eten en interessante excursies.

  Op 19 oktober maken we een prachtige rivier-
cruise over de Donau. Aan boord van het luxe 
4-sterrenschip Serenity vaart u langs veel burch-
ten, kloosters en paleizen. Verder bezoeken we 
de steden Melk, Wenen, Boedapest, Bratislava en 
Dürnstein. Boek deze cruise nu met € 500,- last 
minute korting.

     De feestdagen vieren op het water 
Tijdens de feestdagen zijn er twee exclusieve 
cruises speciaal voor Van der Valk-gasten. Vier 
Kerst aan boord van de Switzerland II. Het luxe 

schip vaart naar Düsseldorf, Koblenz, Rüdesheim, 
Mannheim, Strasbourg, Mainz, Boppard en Keu-
len. Daarnaast passeren we de indrukwekkende 
Loreley rots van wel 132 meter hoog.

  Aan boord van de HS Dutch Melody luiden we 
het nieuwe jaar in. Op oudejaarsavond bekijken 
we de nationale vuurwerkshow op de Erasmus-
brug in Rotterdam. Natuurlijk horen daar een glas 
champagne en oliebollen bij! Het jaar begint goed 
aan boord met een nieuwjaarsbrunch en een high 
tea. Dagelijks is er live entertainment.

    Kerstmarkten bezoeken vanaf het water? Dit jaar 
varen we naar Keulen, Düsseldorf en Koblenz.

    Meer informatie of boekingen? Bekijk www.
valkvakanties.nl of bel: 0172-469696.

 Varen met Van der Valk Vakanties   
  Bij Van der Valk Vakanties weten we 
hoe belangrijk het is mensen te laten 
genieten. Het bieden van comfort en 
service staat daarom bij alle reizen 
centraal. Bij Van der Valk Vakan-
ties kunt u persoonlijke service en 
aandacht verwachten en zelfs een 
(groeps)reis op maat laten maken. 

  Van der Valk Vakanties is reisspecialist voor 
vliegvakanties en combinatiereizen naar de 
Antillen en Suriname. Maar ook liefhebbers van 
gezellige riviercruises, feestelijke artiestenreizen 
en kerstreizen kunnen bij Van der Valk Vakanties 
terecht.

        

    

    

    

Otolift traplift dankzij 
modulariteit volledig 
herbruikbaar en duurzaam
Eén traplift die een oplossing biedt voor vrijwel iedere trap. Met deze gedachte ont-
wikkelde Koninklijke Otolift Trapliften de innovatieve Otolift Modul-Air: een traplift 
die opgebouwd wordt uit verschillende raildelen, waardoor hij gemakkelijk toegepast 
kan worden in uiteenlopende trapsituaties. Deze modulaire opbouw maakt de traplift 
niet alleen duurzaam, maar het zorgt tevens voor een superkorte levertijd.

Werd een traplift voorheen nog 
volledig op maat gemaakt, tegen-
woordig is het een kwestie van 
vooraf geproduceerde raildelen 
combineren met stukken die, in-
dien nodig, specifiek voor de klant 
op maat gemaakt zijn. De produc-
tie van een traplift blijft weliswaar 
maatwerk, maar de invulling ervan 
is doeltreffend veranderd. Een 
bijkomend voordeel van de modu-
laire opbouw is de flexibele inzet-

baarheid van de traplift; plaatsing 
is mogelijk aan de buiten- of bin-
nenzijde van trappen met bochten 
én wenteltrappen.

100% herbruikbaar
Om een zo lang mogelijke levens-
duur te garanderen, bestaat de 
Otolift Modul-Air uit duurzame en 
slijtvaste materialen. In combinatie 
met de modulariteit zorgt dit er-
voor dat de traplift 100% herbruik-

baar is. Ingenomen trapliften wor-
den, na een volledige inspectie en 
een grondige schoonmaakronde, 
gereconditioneerd. Dit betekent 
dat de stoelen, afhankelijk van de 
door de klant bestelde uitvoering, 
voorzien worden van nieuwe be-
kleding en dat de raildelen hele-
maal opnieuw gecoat worden met 
een milieuvriendelijke en duurza-
me poedercoating. Zo ontvangt 
de klant altijd een tweedehands 
traplift die zo goed als nieuw is. En 
omdat deze door de fabrikant ge-
plaatst wordt, voldoet de traplift 
te allen tijde aan de strenge kwa-
liteits- en veiligheidsnorm NEN-EN 
81-40 van het Nederlands Liftinsti-
tuut. 

Ook de andere traplift modellen 
van Koninklijke Otolift Trapliften 
worden zo duurzaam mogelijk ge-
produceerd. Zo bestaat de Otolift 
Two, het degelijke tweebuizen-
model, voor maar liefst 85% uit 

herbruikbare materialen en kan de 
Otolift Line, dé traplift voor rechte 
trappen, ook volledig opnieuw in-
gezet worden. 

Veiligheid
Tijdens het ontwerpproces van de 
Otolift Modul-Air is er tevens reke-
ning gehouden met de veiligheid 
van de gebruiker. Zo komt de trap-
lift automatisch en zachtjes tot stil-
stand wanneer er een obstakel op 
de trap ligt en kan de stoel zich zij-
waarts of achterwaarts naar boven 
en beneden bewegen, waardoor 
plaatsing al mogelijk is op trappen 
van minimaal zestig centimeter. 
Het ingebouwde noodprogram-
ma en de slimme accu-aandrijving 
zorgen ervoor dat de traplift ook 
bij stroomuitval gebruikt kan wor-
den. Deze zuinige accu heeft een 
vijf keer zo lange levensduur dan 

oudere accu’s, waardoor de Mo-
dul-Air ook in het gebruik zeer 
duurzaam is.

Duurzame beslissingen
Duurzaamheid is een belangrijk 
thema voor Koninklijke Otolift 
Trapliften; het weegt daarom al 
meer dan 25 jaar zwaar mee bij alle 
beslissingen die genomen worden. 
Zo rijden de meer dan honderd 
monteurs uit het hele land in zuini-
ge auto’s en wordt de productiehal 
van de fabriek verwarmd met rest-
warmte van de oven.  

Wilt u meer weten over de Oto-
lift Modul-Air? Vraag dan een 
gratis brochure aan of maak een  
geheel vrijblijvende afspraak om  
de mogelijkheden te bespreken.  
Kijk op www.otolift.nl of bel gratis 
naar 0800 444 770 6.
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  Een brommobiel geeft vrijheid. Je bent comfor-
tabel, droog en veilig onderweg. Zelfstandig en 
onafhankelijk. Ook als je altijd auto hebt gereden. 
Een brommobiel van Brom! maakt het mogelijk.

Brom! vindt dat een betrouwbare en veilige brom-
mobiel voor iedereen haalbaar moet zijn. Brom! 
denkt graag met je mee. Wat is in jouw situatie de 
beste oplossing. Een nieuwe of gebruikte brom-
mobiel? Zelf kopen of betalen per maand? Brom! 
helpt je op weg.

Een brommobiel houdt je mobiel na de auto, of 
geeft je de mogelijkheid al voor je autorijbewijs 
echte rij-ervaring op te doen. Maar de mooiste 
is niet altijd de beste. De Brom!-expert kijkt 
samen met jou wat voor jou de beste oplossing 
is en welke brommobiel daarbij past. Ook als je 

bromfi ets rijdt is een brommobiel een geweldig 
alternatief. Je zit niet alleen droog en warm, maar 
kan ook nog een hoop spullen meenemen. Wist 
je dat je je opgebouwde schadevrije jaren van 
je bromfi etsverzekering gewoon kan meenemen 
naar de brommobielverzekering? Je hebt al snel 
de hoogste korting. Brom! is dagelijks bezig met 
brommobielen en dus altijd op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van produc-
ten en wetgeving.

“In de regio Rotterdam hebben we twee echte 
brommobielspecialisten”, besluit René Hoog-
eveen. Atie van Loon van Van Trigt Brommobie-
len in Zuidland of Wim Both van Garage L. Both 
in Lekkerkerk helpen u gewoon goed op weg. 
Kijk voor meer informatie op www.mijnbrom.nl   

 Mobiliteit is vrijheid   
  “Met Brom! willen we iedereen, jong en oud, mobiel maken of houden. Brom! biedt 
een geweldige vorm van mobiliteit, die voor iedereen vanaf 16 jaar bereikbaar is. 
Met het rijbewijs-AM heb je natuurlijk de keuze voor een brommer of scooter. Maar 
er is een alternatief: de brommobiel”, aldus René Hoogeveen van de Nederlandse 
importeur van de merken Microcar en Ligier. 

    

        

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 natuur-
lijk ook!

Voor meer informatie kijk op de website www.mijnbrom.nl of bezoek 
een van de twee brom! experts in de regio. 

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

Van Trigt Brommobielen
Nijverheidstraat 2
3214 CL Zuidland
T. 0181 451922

een van de twee brom! experts in de regio. een van de twee brom! experts in de regio. een van de twee brom! experts in de regio. een van de twee brom! experts in de regio. een van de twee brom! experts in de regio. 

rij brom!
vanaf € 199,-

*excl. verzekering

en brandstof

Nieuweweg 40-44 | 6301 EV | Valkenburg a/d Geul | 043-601 2000

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FĲT 
IN VALKENBURG AAN DE GEUL

WĲ BIEDEN U DE PERFECTE LOCATIE VOOR UW:
Stedentrip, fiets- of wandelvakantie, groepsvakantie, bridge- 
of klaverjasreis, seniorenreis, bedrĳfsuitje en meer...

Voor individuele overnachtingen, kleine & grote groepen, 
130 hotelkamers, 3 liften, rolstoelvriendelĳk, electrische 
oplaadpunten voor fiets & auto, diverse zalen, grote tuin 
met diverse terrassen & 24/7 receptie.

TEVENS KUNT U BĲ ONS TERECHT VOOR:
koffie met een heerlĳk stuk Limburgse vlaai, lunch- & dinerbuffetten, 
High Tea, vergaderarrangmenten, proeverĳen & vele andere
feestelĳke (groeps)gelegenheden!

Meer informatie en mogelĳkheden vind u op onze website. 
Of informeer geheel vrĳblĳvend door te mailen naar: 
info@hotelschaepkens.nl

WWW.HOTELSCHAEPKENS.NL

Onbeperkt
ontbĳt- & 

dinerbuffet

Live
entertainment

Gratis parkeren
& treinstation
op 200 meter 

Geheel verzorgde
busreizen 

Roze Salon 
Humanitas Rotterdam biedt een 
ontmoetingsplek aan ouderen die 
homoseksuele, lesbische, bisek-
suele en/of transgender (LHBT) ge-
voelens hebben of LHBT zijn. Een 
plek voor ouderen onder elkaar om 
je prettig en op je gemak te kunnen 
voelen. Een plek voor ontmoeting 
en gezelligheid, maar ook voor het 
bespreken van allerlei (actuele) 
thema’s.

Herkent u zich hierin? Nieuws-
gierig? Interesse? 
Kom gezellig een keertje binnen-
lopen in een van onze Roze Salons 
(entree is gratis). De koffie, thee of 
een drankje staan voor u klaar.

Meer informatie
Zie onze Facebookpagina: 
Rozesalonshumanitas 

E-mail:
lhbisupport@stichtinghumanitas.nl

Ons secretariaat op kantoortijden 
van maandag t/m vrijdag 
Telefoon: (010) 23 65 212

Welkom in de Roze Salon Humanitas 
Je bent nooit te oud om proud te zijn! 

Roze Salon Bergweg elke woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
17.00 uur aan de Sint-Agathastraat 56 in  Rotterdam.

Roze Salon Hoogvliet elke woensdag van 16.00 tot 19.00 uur aan 
de Marthalaan 2 in Hoogvliet

Klanten service (010) 27 13 800

klantenservice@stichtinghumanitas.nl

www.stichtinghumanitas.nl
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waarden hoog in het vaandel te houden.

Dennis Voorbrood is inmiddels de derde generatie 
in het familiebedrijf. “Wij bieden een totaal assor-
timent waarin alle stijlen vertegenwoordigd zijn, 
van landelijk, klassiek en lifestyle tot modern”, 
legt hij uit. “Voor het inrichten van uw slaapka-
mer kunt u eveneens bij ons terecht en wij bieden 
een uiteenlopend aanbod. Voorts hebben wij een 
uitgebreid assortiment relaxfauteuils - waaronder 

speciale maatwerkfauteuils - met of zonder sta-op 
functie. Ook voor mooie decoratie artikelen kunt 
u bij ons terecht in onze Decoshop.”

Service
Wat een speciaalzaak als Voorbrood onderscheidt 
van anderen is kennis en service: “Wij kunnen 
naast ons showroom assortiment ook bijna alles 
leveren en bieden tegen zeer scherpe prijzen. 
Daarnaast hebben we een uitgebreid service pak-
ket en beschikken we over een eigen stoffeerderij. 
Voor onze service heeft Voorbrood Meubelen 
inmiddels 2 keer een warme douche van de Con-
sumentenbond mogen ontvangen! Ervaar onze 
gastvrijheid! Wij nodigen u graag uit voor een 
lekker kopje koffie om in een ongedwongen sfeer 
van de meubelen in onze showroom te komen 
genieten.
Kortom: bij Voorbrood Meubelen vindt u kwa-
liteitsmeubelen tegen de scherpste prijs met een 
uitmuntende klantenservice. De showroom is 
inmiddels uitgebreid tot meer dan 6000m2, dus 
kom snel eens langs, u vindt altijd wat u zoekt!

Voorbrood: 100 jaar kwaliteit en service
Mooie kwaliteitsmeubelen, waar je 
met plezier naar kijkt. Voorbrood Meu-
belen in Zevenhuizen heeft alles om 
uw woning mooi en comfortabel in te 
richten.

Voorbrood Meubelen is een echt gerenommeerd 
familiebedrijf. De wortels van het bedrijf liggen 
in Rotterdam. In 1954 werd er voor het eerst een 
kleine showroom ingericht met plaats voor twee 
kasten en twee banken. Dit bleek een schot in de 
roos. Voorbrood Meubelen groeide snel uit tot 
een begrip in de regio. In 2018 viert Voorbrood 
Meubelen haar 100-jarig bestaan, een mijlpaal die 
we hebben kunnen behalen door bijna klassieke 

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.

2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker. Niet geldig in 
combinatie met andere aanbiedingen. Goedkoopste kaartje gratis.

13 april tot 27 oktober 2019

Rondvaarten Schiedam

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675

info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open 
fluisterboot door de grachten van Schiedam. 

Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis. 
Vaar langs monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en 
bekijk Schiedam eens vanaf een heel andere kant.

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

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

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

DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR
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Tijdens de stadswandeling bezoekt u uiteraard 
alle hoogtepunten van de stad, zoals de Hofburg, 
de Augustinekerk en de machtige kathedraal, de 
Stephansdom. Ook maken we een uitstapje naar 
het Hundenwasserhaus en de wereldberoemde 
abdij van Melk. Ik zou het fantastisch vinden u te 
laten proeven van de Oostenrijkse kerstsfeer. Gaat 

u mee?

- Inclusief een stadswandeling met Nederlandsta-
lige gids - Inclusief diner op de heen- en terugreis 
en twee kerstdiners in Wenen - Ook als zesdaagse 
vliegreis mogelijk (kvwen08) Chauffeur: Marco 
van der Linden

Meer informatie over deze reis vindt u 
op www.dejongintra.nl/busreizen of bel 
0180-457803.

Ga met onze chauffeur Marco mee naar Wenen
Wenen, de stad van muziek en de 
romantiek aan ‘die schöne blaue Do-
nau’. Deze stad met zijn vele barokke 
gebouwen, statige paleizen en mooie 
parken heeft nog veel van de vroegere 
sfeer behouden. Ook heeft Wenen een 
geweldige culinaire geschiedenis. 
Onder leiding van onze deskundige 
Nederlandssprekende stadsgids brengt 
u o.a. een bezoek aan Schönbrunn en 
maakt u een mooie stadswandeling.

De stad is werkelijk betoverend tijdens de 
kerstperiode. De winkelstraten zijn prachtig en 
uitbundig versierd en er zijn op diverse plek-
ken in de stad mooie kerstmarkten te vinden. 

Verse gerechten voor thuis

Stel zelf uw gerechten samen

Wekelijks wisselend assortiment

Verschillende diëten

Persoonlijk thuisbezorgd door Harm

Uw contactpersoon in 
uw regio is:
Harm Menkhorst
010-82 00 888
rotterdam@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/rotterdam
www.facebook.com/etenmetgemak

BESTEL EEN 
PROEFBOX VAN 
3 MAALTĲ DEN: 

€14,95
Gevarieerd en lekker eten is belangrĳ k om fi t en vitaal te 
blĳ ven. Maar wat als het (tĳ delĳ k) niet meer zelfstandig 
lukt om een verse maaltĳ d te bereiden of u weinig 
tĳ d heeft? Dan zĳ n de maaltĳ den van Eten met gemak 
Rotterdam een uitkomst. Bereid met verse ingrediënten 
en persoonlĳ k bĳ  u thuisbezorgd door Harm Menkhorst.

“Uniek aan de maaltijdservice is dat je de maaltijden 

volledig zelf kunnen samenstellen”, vertelt Harm, die 

wekelijks koelverse maaltijden bezorgt in Rotterdam. “Zo 

bepaalt de klant zelf wat hij of zij wil eten. Bovendien 

zijn de gerechten een week houdbaar in de koelkast”. 

Ook wanneer u een dieet volgt of liever vegetarisch eet, 

bent u bij Eten met gemak aan het juiste adres. 

U kunt vrijblijvend een proefbox bestellen van 

3 gerechten voor maar € 14,95, die door Harm gratis 

wordt thuisbezorgd. Bestellen kan door contact op te 

nemen met Harm via 010 - 820 08 88 of

rotterdam@etenmetgemak.nl.

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

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

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

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

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

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Nog enkele 

seizoenplaatsen 

voor 2020

Kerst in de Belgische Ardennen 
5-daagse busreis

Kerst in Brussel, Brugge en Leuven 
5-daagse busreis

Kerst in het centrum van Berlijn 
5-daagse busreis

Kerst en Oud & Nieuw in Karinthië 
13-daagse busreis

Kerst in sprankelend graafschap Kent 
6-daagse busreis

Kerst in Wängle in het Lechtal  
8-daagse busreis

Reiscode: kdboi02

Reiscode: kdbrs03

Reiscode: kdber03

Reiscode: kdgmd02

Reiscode: kdhyt02

Reiscode: kdwan01

vanaf € 489*
p.p.

vanaf € 429*
p.p.

vanaf € 499*
p.p.

vanaf € 939*
p.p.

vanaf € 539*
p.p.

vanaf € 839*
p.p.

De mooiste kerstreizen per bus!

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

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

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

luxury class
touringcar

luxury class
touringcar

Hotel-Restaurant
Hof van Dalfsen
Gastvriendelijk & Sfeervol

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen

T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl

2 nachten Herfst- 
& Winterarrangement
v.a. € 115,- p.p. (HP)

3 nachten Kerstarrangement
v.a. € 245,- p.p. (HP)
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Lochemseweg 37
7244 RR Barchem
Tel.  0573 298 900

 info@hotelbonaparte.nl.  
www.hotelbonaparte.nl

Hotel | Restaurant | Conferenties | Wellness
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café in heeft gezeten, werd het ‘De 
Hefbrug’, waar het jeugdwerk van 
de hervormde kerk werd georga-
niseerd. Boven was het kerkkan-
toor, waar mijn vriendin (al vanaf 
de kleuterschool en nog steeds) 
Leny van Bommel werkte. Aan de 
overkant van de Feijenoordstraat 
stond inderdaad het pand van de 
Nederlandsche Stoombootrederij 
Akkermans, Nestorak. De raderbo-
ten voeren van en naar Zwitserland, 
Nijmegen en Arnhem. De schepen 
lagen dus bij ons voor de deur. 
Prachtig. Ik heb er een geweldige 
jeugd gehad. Vanwege de bouw van 
de Nieuwe Willemsbrug zijn mijn 
ouders noodgedwongen in de jaren 
zeventig verhuisd. Ik was toen al 
getrouwd.”

Kopstootjes
Mevrouw Zell, van het gelijkna-
mige café op de Prins Hendrikkade, 
was abonnee van Het Vrije Volk. 
De kleine vrouw was van Duitse 
afkomst en knikte altijd vriendelijk 
als ik de krant op de toog legde. 

Het abonnement kostte haar 59 
cent per week. Ze legde altijd drie 
kwartjes op een bierviltje en schoof 
dat naar mij, zestien cent fooi. Ik 
stopte ruim driehonderd kranten in 
de brievenbussen tussen de Van der 
Takstraat en het Antwerpsehoofd. 
Veel panden waren al verdwenen 
in de eerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog of afgebroken van-
wege de brugbouw. Het rechterstuk 
van het eiland had hier en daar iets 
weg van een gebit met ontbrekende 
tanden. Op een keer besloot ik na 
afloop van het bezorgen op vrijdag 
en het aansluitend incasseren van 
het abonnementsgeld een biertje te 
drinken in café Zell. Er stond een 
frisse en struise meid achter de bar. 

En ook een man aan de kop van de 
toog. Hij was duidelijk onder in-
vloed van de ‘kopstootjes’. Toen ik 
goed keek, bleek hij de echtgenoot 
van een collega-bezorgster, die al 
enige tijd met een almaar dikker 
wordende buik haar abonnees 
bediende. Trots vertelde ze toeval-
lig die dag dat zij en haar man 
uitkeken naar het moment dat ze 
hun baby in de armen konden slui-
ten. Haar man en de barjuffrouw 
gedroegen zich er niet naar. Ze 
lebberden elkaar schaamteloos af. 
Tussen wat hoorbare tongzoenen, 
zijn friemelende hand in haar bloes, 
en nog wat bier en borrels door, 
herkende hij mij en zijn gezicht 
vertrok. “Als je gvd iets tegen mijn 

vrouw zegt, weet ik je te vinden.’’ 
Ik hield mijn klep en na een paar 
weken kwam het zwangere kran-
tenmevrouwtje niet meer naar de 
afhaalpost in de Oranjeboomstraat. 
Ik heb nimmer meer iets van haar 
vernomen.

Andere namen
Frans Lodewijk (frans.lodewijk@
me.com) reageert op het artikel in 
DOR van 6 augustus 2019 in deze 
rubriek. “Jaap Weeder reageert 
daarin op een artikel van Piet 
Lampe. Het betreft de benoeming 
van namen van het gezin dat schuin 
tegenover de melkwinkel van 
Ekris in de Christiaan de Wetstraat 
woonde. Die noemde hij de jongens 
Lodewijk, Martin en Theo. Dit is 
echter onjuist. Tegenover de winkel 
woonden de jongens Lodewijk: 
Theo, Joop en Frans. Ik hoop dat 
deze correctie de herinnering aan 
die tijd verder invulling geeft.’’
Henk Baris had De Oud-Rotter-
dammer van die dag van een ander 
gelezen en meldt dat hij de dag 
na verschijnen naar Ridderkerk 
ging naar zijn dochter voor een 
exemplaar om te bewaren. Leuk dat 
mijn foto is geplaatst. Ik lees alle 
artikelen graag en ik hoop dat jullie 
daar nog heel lang mee doorgaan.’’

Wodka
In DOR van 23 juli werd de 
ondergang van het Russische 
cruiseschip Maikel Lermontov 
opgevoerd bij de kust van New 
Sealand. “Ik wil even reageren”, 
mailt keggie1955@gmail.com uit 
uit Heenvliet. “Het schip ligt daar 
nu op ongeveer 20 meter diep. 
Tijdens die trip had de kapitein 
op een gegeven moment meer 
interesse in zijn fles wodka dan 
het veilig navigeren. Bij Picton, 
het zuidereiland van New Sealand, 
heeft het een onderwater liggende 
rotsformatie geraakt, is nog even 
doorgevaren in een poging land te 
bereiken, maar is omgeslagen. Het 
is nu een duikspot, verleden jaar 
ben ik er zelf in geweest.’’

Reacties: reinw@telfort.nl

A.C. Lam-van Wijngaarden (jeannelam35@gmail.com) woonde op het Noordereiland op de 
hoek Prins Alexanderstraat/Prins Hendrikkade 49b. “Op de eerste verdieping ben ik in 1935 
geboren. De winkel beneden ons was van sigarenboer C.J. de Bluts. Daarna zat hier het 
elektrotechnisch bedrijf fa. Groen. Daarnaast was de groentezaak van de familie Schols, een 
oom en tante van mij. Naast ons was op 50 broodbakkerij De Groot met winkel en stalling 
voor de bezorgkar. Naast de bakker het café van mevrouw Zell, schoenmakerij Vos, ma-
chinefabriek Groot en het café van kastelein Stef??. Voor hem deed ik in mijn middelbare 
schooltijd de boodschappen.’’

“Op de hoek van de Feijenoordstraat 
woonde voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog de joodse fami-
lie Cohen. Zoals veel families keerde 
het gezin niet terug. Nadat er nog een 

Altijd veel drukte op de be-
langrijke Koninginnebrug

Raderboten 
voor de deur

Op de achtergrond onder het brugdeel de Prins Hendrikkade

Prins Hendrikkade langs de Koningshaven met rechts in het verlengde het Antwerpse 
Hoofd. Foto’s Jaap Berkhout/BOF

Transgender

We gaan even 30 tot 35 jaar terug 
in de tijd. Mijn collega Jan en ik 
waren al jaren mentor van de jon-
gere medewerkers van het bureau 
Bijzondere Wetten, groep Horeca. 
De meesten hadden diploma’s met 
een gouden randje, terwijl wij van 
ver voor de Tweede Wereldoorlog 
waren. Jan van 1934 en ik van 
1935. De echte basisopleiding 
hadden wij gemist. Als Rotterdam-
se jongens werden we vaak naar 
huis gestuurd, omdat er geen leer-
krachten waren, danwel omdat de 
school als kazerne werd gebruikt 
door Duitse militairen.

Jan en ik waren praktijkmensen. Wie het in 
de wereld van de Rotterdamse horeca had 
gezegd, wisten we niet, maar wij werden al 
snel bestempeld als ‘de heren van de Drank-
wet’. Tijdens een weekenddienst kwam je 
op de zaterdagavond om 20.00 uur in dienst. 
Het was meestal een muziekklachtenavond, 
vooral in de nachtelijke uren. Eén van de 
collega’s informeerde ons dat een caféhou-
der in een zijstraat van de West Kruiskade 
ons wilde spreken over een verplaatsing 
van zijn exploitatie. Een bedrijf dat nooit 
moeilijkheden had gegeven en waar door-
gaans travestieten met aanhang kwamen. 
Zij waren kennelijk allemaal bij Hennie 
Huisman geweest, want playbacken konden 
zij als geen ander. Bij onze binnenkomst 
was de uitbater niet aanwezig, maar barman 
Kees zei dat hij zich als ‘Zwarte Lola’ aan 
het omkleden was en direct als zodanig zou 
optreden. Wij namen plaats aan de bar en 
Jan vond dat er bijzonder knappe vrouwen 
aan de bar zaten. Ik had mijn twijfels en 
vroeg aan Kees hoeveel echte vrouwen er 
zaten. Hij keek eens rond en zei: “Geen en-
kele. Ze zijn verkleed of anders.” De naam 
‘transgender’ moest toen nog uitgevonden 
worden. Na zijn act kwam de uitbater tussen 
ons in aan de bar zitten. Na het zakelijk 
gesprek zei barman Kees: “He Lola, laat jij 
de heren van de drankwet je vrouwelijkheid 
eens zien.” De uitbater knoopte direct zijn 
blouse open en toonde twee tieten, die als 
stootblok voor een trein hadden kunnen die-
nen. Wij kregen alles te horen over de lang-
zame en moeizame verandering van sexe. 
In de komende week zou het ‘onderstel’ er 
vanaf gaan. Toch wel wat gewend moesten 
Jan en ik van die laatste mededeling even 
slikken. Helemaal ontdaan verlieten wij 
de bar. In de loop van de nacht kwam dit 
onderwerp ter sprake bij een andere uitbater, 
die volgens zeggen een videoband had met 
daarop een close up operatie. Nieuwsgie-
rig geworden spraken wij af de video de 
eerstvolgende late dienst te komen bekijken. 
Het was een echte close-up en tot overmaat 
van ramp werd het geslachtsdeel, net als 
in een vleeshouwerij, aan een haakje naast 
andere opgehangen. Ik hoop dat de huidige 
operaties nu deskundiger en humaner zullen 
zijn, want dit was verschrikkelijk om aan te 
zien. Ik was daar een aantal dagen van uit 
mijn doen en heb steeds meer bewondering 
gekregen voor mannen die deze operaties 
vrijwillig ondergaan.

Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com
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De veiligste garageboxen van Rotterdam
Wij geven jouw dromen en ambities de ruimte.

Opslag- en 
werkruimte 
vanaf 18m2

24/7 
toegankelijk met 
een eigen keytag

Zeer goed 
beveiligd

Stroom en 
verlichting 
in de box

Rotterdam, Alblasserdamstraat 10, tel. 085 20 83 162

PROBEER NU GRATIS!

Kijk op GaragePark.nl/actie

PROBEER NU GRATIS 
EEN GARAGEBOX

BEPERKT AANTAL BESCHIKBAAR

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

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.-625.

vanaf

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

DOOR VLOER-HET-ZELFDOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

33.95

PVC STUNT
inclusief leggen en 

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRYBACK

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

van 55.95  nu per m2  voor maar

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

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste 
prijsgarantie en 

deskundig advies KL
A

AS
EN

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
 |  

VH
Z 

W
K 

35



Doelpuntenmaker
Van een mevrouw die zich, net als 
ik, tot de oud-Rotterdammers mag 
rekenen en die nog geregeld op 
bezoek gaat in Rotterdam, ontvang ik 
exemplaren van uw interessante blad. 
Het is ook met grote belangstelling 
dat ik de columns van Gerard Cox 
lees. In zijn bijdrage van 5 februari jl. 
haalde hij herinneringen op aan zijn 
belevenissen met de club en spelers 
van Feyenoord. Daarin brengt hij via 
het noemen van namen van spelers 
mijn persoonlijke herinneringen in 
gedachten. Ik ben inmiddels 82 jaar 
en speelde in mijn jonge jaren in 
jeugdelftallen van Xerxes. Uit die tijd 
ken ik nog vele spelers van naam. 
Uiteraard Coen Moulijn waarmee ik 
in goed samenspel veel doelpunten 
heb gemaakt. Maar ook vond ik het 
interessant op bladzijde 19 van uw 
editie van 11 december de naam en 
de foto van Freek van der Lee te zien. 
Ook een Xerxaan die in Sparta zijn 
bij Xerxes opgedane vaardigheden 
uitstekend wist te tonen.
In de editie van 5 februari staan veel 
namen. En ook spectaculaire uitslagen 
van 11-4 en 9-4. Wat mij altijd is bij-
gebleven is dat wij als jeugdelftal een 
voorwedstrijd in het stadion mochten 
spelen. Hoe dat afgelopen is, weet ik 
niet meer, maar de column van Gerard 
bracht mij als oud-Xerxaan weer op 
de herinnering. Mijn voetballoopbaan 
heb ik om gezondheidsredenen moe-
ten afbreken, maar ik bewaar er nog 
goede herinneringen aan. Mede door 
de vele doelpunten die ik maakte.

H.D. Gordinou de Gouberville
Brunelstraat 11a
9404 KA Assen

Gehoorapparaat
Wij mochten naar een 60-jarig hu-

welijksfeest. Hun kleinzonen hadden 
alles geregeld. Opa en Oma hoefden 
niets te doen. Toen wij binnen kwa-
men, stonden er al een heleboel klein-
zonen, kleindochters, met en zonder 
babies. De jonge vaders probeerden 
elkaar iets in de oren te schreeuwen. 
Aan tafeltjes zaten de oude vrienden. 
Zij schreven elkaar briefjes. Terug in 
de auto zei een van de oude vrienden: 
“Ik ben in Frankrijk het allerduurste 
gehoorapparaat wezen kopen dat er 
bestaat. Geweldig goed hoor.” Zijn 
vrouw zat naast de chauffeur en 
draaide zich om: “Hoeveel kostte het 

precies , Piet ?” En de brave oude Piet 
zei trots: “Kwart over vijf, schat.”

Dr. Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Matthijs van Nieuwkerk
Snel praten. Dat moet je leren om veel 
te verdienen. En nu begint Eva Jinek 
dat ook al na te doen. Snelpraten heeft 
grote voordelen, vinden de jongeren 
die ik in de metro zie zitten. Want dan 
kunnen zij snel weer op hun mobieltje 
verder. Met twee duimen in plaats van 
met tien vingers. Toch blijf ik denken: 
“Langzaam denken voordat je snel 
tikt.” Maar geloven kleinkinderen ons 
nog wel?

Dr. Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Spaarbank
Op de lagere school hadden wij een 
excursie naar de spaarbank op de 
Botersloot. Wij liepen netjes in een rij 
naar de halte van de tram op de Putsel-
aan. Bij de spaarbank werd een film 
gedraaid over hoe Jan spaarde voor 
een kano! Hierna mochten wij door 
een gang lopen met spiegels om te 
zien dat de gang leeg was! Wij kregen 
een glaasje chocolademelk en voor het 
teruggaan naar de school info over het 
sparen! Bij ons was er weinig te spa-
ren en al helemaal niet voor een kano. 
Wij woonden tweehoog en om te va-
ren moesten wij naar de Maashaven! 
Het was een leuk uitje met een film en 
een glaasje chocolademelk. Het was 
goed bedoeld. Een herinnering uit de 

jaren 50.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Een vent geworden
Met belangstelling de uiteenlo-
pende ervaringen van dienstplichtige 
soldaten gelezen. In militaire dienst 
maken ze een vent van je. Ik wil als 
dienstplichtig marinier mijn eigen 
verhaal en wat daaraan vooraf ging 
aan vastknopen. Voor alle duidelijk-
heid ga ik even terug in de tijd. Toen 
de oorlog in mei 1940 uit brak was ik 
goed 12 jaar. Als oudste zoon in een 
groot gezin met een werkeloze vader 
was ik bij het verlaten van de Lagere 
school in 1941 op 14 jarige leeftijd 
aan gewezen om te gaan werken. Op 
school had ik goede cijfers maar er 
moest geld in het laatje komen. Dus 
kwam ik eigenlijk tegen mijn zin voor 
3 gulden in de week als krullenjongen 
bij een klein baasje te werken. Met in 
de oorlog schaarse materialen maakte 
hij allerlei huishoudelijke gebruiks-
artikelen, waaronder rieten stoelen en 
manden.
Maar mijn echte verhaal speelde zich 
af direct na de bevrijding toen ik nog 
steeds als oud gedeporteerde bezig 
was om van die ellendige oorlog, met 
al zijn verschrikkingen, te bekomen. 
De euforie onder de mensen over 
de landing in Normandie was groot 
geweest. Het einde van de oorlog 
was nabij. Jammer genoeg werd de 
vreugde door mislukte militaire acties 
meermalen getemperd. In plaats van 
bevrijd te worden voerden de Duitsers 
op 10 november 1944. een grote 
razzia uit. Waarvan meer dan 50.000 

mannen het slachtoffer van werden. 
Een wreed einde kwam aan de hoog-
gespannen verwachtingen om bevrijd 
te worden. En begon zoals iedereen 
weet een periode van grote ellende. 
Ik was net 17 jaar, er volgde een 
deportatie en gedwongen zwaar werk 
aan vernielde Duitse spoorwegen. De 
inhoud van de vernedering in laatste 
oorlogsmaanden, de daarop volgende 
bevrijding, en de omvangrijke reis 
naar huis is een verhaal apart.
Resumerend, tot aan mijn thuiskomst 
in 1945 was mijn jeugd verlopen in 
crisis en oorlogstijd, deportatie en 
dwangarbeid. Allemaal negatieve 
ervaringen met beperkte mogelijkhe-
den tot ontplooiing. En daar stond ik 
dan, hartstikke blij om bevrijd te zijn, 
maar geen vak geleerd en kansarm. 
Om me verder te bekwamen volgde 
avond cursus. Te weinig concentratie, 
geen resultaat, nog teveel oorlog in 
mijn hoofd? Wie zal het zeggen. Werk 
genoeg maar geen goed vooruitzicht.
De omslag in die onzekere periode 
kwam uit de oproep om als dienst-
plichtige te gaan dienen bij het Corps 
Mariniers. In 1947 werd ik Zee-
milicien met het stamboeknummer 
42110. Hoe vreemd het nu ook klink. 
Ik voelde me uitverkoren, en door die 
aanstelling kreeg ik als ongeschoolde 
jongeling licht het gevoel om die 
achterstelling in te halen. Ik kon me 
gaan meten met met leeftijdgenoten. 
Eenmaal in uniform volgde, gelegerd 
in nissenhutten in Volkel in de Peel, 
de militaire vorming. De zware 
opleiding bestond grotendeels uit het 
voorbereiden voor uitzending naar het 
toenmalige Nederlands- Indie. Rauwe 
films over de Jungle Fighting moesten 
een idee geven wat je te wachten 
stond. Teamgeest, kameraadschap 
en discipline waren daarin van groot 
belang.
Gelukkig stond mijn naam niet op de 
lijst van Indie-gangers. Ik werd over-
geplaatst naar Den Haag. Ingedeeld 
bij het Bewakings detachement van 
het Ministerie van Marine en werd na 
9 maanden dienst overgeplaatst naar 
de vaste bemanning in de Ghentka-
zerne in Rotterdam. Intussen was 
ik door goed gedrag opgeklommen 
naar marinier 1 ste klas. Het zal de 
lezer niet verbazen dat deze bevor-
deringen, gezien de korte schets over 
mijn achtergrond, mijn gevoel van 
eigen waarde enorm was gestegen. 
Inderdaad ik was zoals door andere 
oud militairen is beschreven, een vent 
geworden die erbij hoorde. Althans 
een persoon was geworden die in zijn 
latere werkzame leven de vruchten 
van de dienstplicht heeft mogen 
plukken. Een gouden Koninklijke on-
derscheiding was daarvan het resultaat 
toen ik met pensioen ging.

M. Zuijdweg
M.zuijdweg@kpnplanet.nl
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Teruggevonden film: 
Brand in Het Witte 
Paard in Vreewijk

39 Jaar geleden verwoestte 
een brand een groot deel van 
het bekende hotel-restaurant 
Het Witte Paard aan de 
Groene Zoom in Tuindorp 
Vreewijk. Gerard de Goede 
was op dat moment toevallig 
op bezoek bij zijn moe-
der, die aan het Gangpad 
woonde. Bij het horen van 
de brand greep hij gelijk de 
filmcamera van zijn moeder, 
die toevallig nog met een filmrolletje geladen was en ging naar de brand om 
die te filmen. Na een paar vertoningen ging die film naar de zolder en werd prompt vergeten. Maar een paar jaar geleden 
kwam hij in gesprek met mensen die historisch materiaal over Tuindorp Vreewijk verzamelden, waarbij hij hen de film 
toezegde. Hij bleek echter niet meer te vinden en teleurgesteld moest hij gaan vertellen dat de film niet meer bestond.
Dit jaar was hij weer bezig de zolder op te ruimen en vond een hem onbekend koffertje, waarin films van zijn nichtje 
zaten. En wat bleek, ook zijn film van de brand zat ertussen. Via de mensen van de Museumwoning Vreewijk kwam de 
film bij filmmaker en restaurateur Bas Romeijn. Die heeft hem laten digitaliseren en verder afgewerkt, waarbij Gerard 
de Goede zelf zijn verhaal kon vertellen. Bas heeft inmiddels deze bewerkte film aan Gerard en het Museum gegeven en 
ook op zijn website gezet, zodat we allemaal dit stukje geschiedenis van Vreewijk kunnen terugzien. Ga daarvoor naar 
basromeijnfilms.blogspot.nl.

Bas Romejn
basromeijnfilms@upcmail.nl

Lampionnen op Heijplaat
Ik reageer op foto 295 in ‘Rotterdam gefotografeerd’: “De foto van de lampi-
onnenoptocht zou zomaar op Heijplaat kunnen zijn genomen aan het eind van 
de jaren ‘60, beginjaren ‘70. In die jaren was ik hoofdleidster (toen werd dat 
beroep nog zo genoemd) van de openbare kleuterschool ‘t Kraaiennest. Het 
meisje op de voorgrond zou Emmy Boogaarts kunnen zijn. De in de camera 
lachende jongen in gestreept T-shirt is Theo Knotsenburg. Beiden hebben bij 
mij in de klas gezeten.’’

E. Nonner-Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com



Porseleinwinkeltje Lankhorst
Wij zijn sinds kort geabonneerd op 
jullie blad. We kregen hem voorheen 
van een neef uit Nieuwerkerk a/d 
IJssel, maar vaak een jaar later. Dus 
soms staan er dingen in waar we wel 
eens naar toe hadden willen gaan. Nu 
onze vraag. Mijn man zijn opa en oma 
hadden een porseleinwinkeltje in de 
Leeuwensteinstraat, hoek Paul Kru-
gerstraat. Zijn er nog mensen die dat 
weten? Ze hadden ook een papegaai 
in de winkel en als er iemand binnen 
kwam, riep hij VOLLUK. Opa Lank-
horst heeft ook op de markt gestaan 
met kopjes en serviezen. Wij wonen al 
50 jaar in Brabant, maar zijn geboren 
Rotterdammers.

L. Lankhorst
d.breda@kpnplanet.nl

Smartlappen zingen
Niets heerlijker dan een smartlap mee-
zingen of een lied dat je liefde voor 
Rotterdam uitstraalt! Maar ook mooie 
levensliederen. Dit alles kan zo maar 

bij het Rotterdams Smartlappenkoor 
‘Mag Geen Naam Hebben’.
Zo bescheiden als deze naam, zo en-
thousiast en gezellig is dit koor o.l.v. 
dirigente Nicky Bouwers. Mannen, 
kom ons koor versterken, kom lekker 
meezingen op de dinsdagavonden in 
de Romeynshof van 19.30 - 21.30 uur. 
We zijn weer begonnen op 3 septem-
ber. Bel graag eerst even met nummer 
010-4327893.

Gezocht
Gezocht: een foto van de oude Mack 
vrachtwagen die in gebruik was bij de 
Rotterdamse kolencentrale, gevestigd 
in de hoek van Rijnhaven-Hillelaan, 
om kolen te bezorgen bij de klanten. 
Die wagen had massieve achterbanden 
en kettingaandrijving. De kleur was 
donkergroen en hij was in de jaren 
vijftig nog in gebruik. Zou iemand er 
ooit een foto van hebben gemaakt? 
Waar is die truck gebleven? Wie het 
weet mag het zeggen.

Simon Fousert sr

simontini@hotmail.nl.

Hoge zwarte hoed
Ik ben op zoek naar familieleden van 
bakker Van der Zijden uit de Jon-
kerfransstraat, hoek Dirk Smitstraat. 
Deze bakkerij heeft daar tot circa 1971 
gezeten. Ik ben namelijk in bezit van 
de hoge zwarte hoed van de oude bak-
ker J.H.P. van der Zijden. Het zou mis-
schien mooi zijn als deze weer in bezit 
kwam van genoemde familie.

A.C. Flokstra
Kanostraat 2, 3028 PG Rotterdam

Kapper
Wij gingen vroeger naar een kapper in 
de Marius van der Stoepstraat no 20 
tot 26. Wie weet de naam van die kap-
per? Mijn moeder (94) is er altijd naar 
toegegaan, maar weet de naam niet 
meer. Ook wij als kinderen gingen er 
naar toe. Ook toen we trouwden deden 
ze onze haren feestelijk en voor de 
bruid gingen ze mee naar huis om de 
sluier te plaatsen. Wie kan mij helpen 
aan de naam van de kapper? Alvast 
bedankt!

Hennie Timm
Hennie.timm@hotmail.com

Lustrumfeest 85-jarig RGHC 
Tempo ‘34
De Rotterdamse Gemengde Hockey-
club Tempo ‘34 bestaat op 6 oktober 
85 jaar en is verreweg de oudste 
vereniging uit de regio IJsselmonde, 
Voorne, Putten en Hoeksche Waard. 
De vereniging heeft een rijke ge-
schiedenis. In de oorlogsjaren speelde 
Tempo ‘34 naast Feyenoord aan de 
Kromme Zandweg, toen er van de 
bezetter niet meer gevoetbald mocht 
worden in de Kuip. De naoorlogse 
jaren waren sportief gezien heel suc-
cesvol. Het toppunt was de bekerfinale 
in het Wagener Stadion in Amstelveen, 
waar een kleine club uit Rotterdam 
Zuid het moest opnemen tegen het 
machtige HHIJC (nu HCKZ). Deze 

finale was niet te winnen. Een eervolle 
tweede plaats was een prachtig resul-
taat. Na verhuizing naar Varkenoord 
(vlakbij het Feyenoordstadion), de 
Spinozaweg heeft Tempo ‘34 nu al 18 
jaar zijn velden aan de Zuiderpark-
weg. Veel talentvolle mini’s zijn bij 
Tempo ‘34 met hockeyen begonnen. 
Twee speelsters zijn toonaangevende 
internationals geworden: Fatima Mo-
reiro de Melo en Janneke Schopman. 
Met deze rijke historie willen wij het 
lustrum van Tempo ‘34 groots vieren. 
Op zaterdag 5 oktober zal het lustrum 
gevierd worden. In de ochtend zullen 
er competitiewedstrijden gespeeld 
worden door de jeugd, waarbij er in de 
middag Lustrumwedstrijden gespeeld 
zullen worden door oud Heren- en 
Damesteams tegen huidige Tempo ‘34 
teams. Na een receptie en diner zal het 
Lustrumfeest afgetrapt worden. Met 

de band ‘Oldspice’ en DJ Barrox zal er 
een groot feest voor alle leden, ouders 
en oud-leden worden gevierd. Bent u 
oud-lid, maar heeft u geen uitnodiging 
ontvangen, stuur dan een mail naar 
tempo34lustrum@gmail.com.

Meezingen
Het G.R.K. koor Rotterdam zoekt 
mannen/vrouwen die met ons willen 
meezingen voor ons Najaars/kerstcon-
cert op zaterdagmiddag 7 december. 
Wij repeteren op zaterdag om 11.00 
uur in de Openhofkerk te Pendrecht, 
Rotterdam-zuid. Deelname gratis, 
voor muziek en kleding wordt ge-
zorgd. Ons koor bestaat uit leden van 
alle leeftijden. Dus laat uw stem horen 
en meld u aan; info Cor Weber tel, 
0181-641744, weber542@planet.nl
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Wat weet u over deze foto?

Wie kan mij vertellen waar en wanneer deze foto is genomen en wie er 
opstaan?

Ria Herks-Wiggenraad
freekenria.h@hetnet.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)                        € 105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

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

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

Wie staan er op de foto?
Deze foto kwam ik tegen. Mijn oom W.J. Zoutewelle uit de Spinbollaan 
is jarenlang hoofd geweest van de Emmaschool in Hillegersberg, waar we 
vanuit Schiebroek naar toe liepen, stepten en later fietsten. Korte tijd was hij 
leraar aan de mulo bij de Molenvijver. Daarna weer hoofd bij de Petraschool. 
Op 57-jarige leeftijd is hij in Israël verdronken na een hartaanval bij het 
zwemmen in zee. Misschien herkennen mensen zich op deze schoolfoto van 
een muloklas van de Molenvijverschool met leraar W. Zoutewelle. De foto is 
genomen omstreeks 1960.

Marina Graveland-van Rij
marinagraveland@hotmail.com

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. uiting van genegenheid; 7. schuin gedrukt; 12. aardkluit; 13. lekkernij op een stokje; 14. deel van etmaal; 15. kilowatt 
(afk.); 17. kiekje; 19. zeer jeugdig; 21. muzieknoot; 22. schreeuw; 24. ter zijde leggen; 27. biljartstok; 28. muzikale 
compositie; 30. deel van oor; 31. sterke drank; 32. melkklier; 33. deel van hals; 35. noppes; 37. por; 38. sierlijke fles; 
41. priem; 42. Hollandse nieuwe; 44. Duits automerk; 46. wijnsoort; 47. voedsel; 48. parallelweg; 49. geneesheer; 50. 
modder; 52. dorsvloer; 54. trouw (fideel); 56. legvogel; 58. berijder van een paard; 61. griezelig; 62. Afrikaans dier; 
64. koordans; 65. mestvaalt; 67. Noorse munt; 68. verwaande houding; 70. stoer; 72. Engels bier; 73. het heelal; 76. 
nieuw (in samenst.); 77. maanstand (afk.); 78. leren gordel; 79. centraal instituut opleiding sportleiders (afk.); 81. 
laatstleden (afk.); 82. diepte tussen zandbanken; 83. afscheidsgroet; 84. Nederlands katholiek verbond (afk.); 86. 
bepaald soort gas; 87. ziekelijke lust tot kwellen.
 
Verticaal
1. golf achter een schip; 2. niet parkeren (afk.); 3. zonder glans; 4. spoel; 5. afbreken; 6. strategie; 7. eiland in de Mid-
dellandse zee; 8. gecastreerd paard; 9. al te goed mens; 10. titel (afk.); 11. vrolijk gekleurd; 16. speeltuintoestel; 18. 
ogenblik; 20. vertragingsmiddel; 21. schuw dier; 23. godin van de maan; 25. vette vloeistof; 26. delfstof; 27. behaarde 
vrucht; 29. helper van een schaakmeester; 32. vergoeding voor zestig minuten; 34. dierenhoofd; 36. niet voor het 
gewone volk; 37. mannetjes bij; 39. kansspel; 40. fijne mist; 42. in opwaartse richting; 43. land (staat); 45. Neder-
landse rivier; 46. schrijfgerei; 51. spinnenweb; 53. Europa (afk.); 54. waterjuffer; 55. geschreeuwde leuze; 56. plaats 
in de Oekraïne; 57. koppel; 59. telwoord; 60. vloeistof voor een auto; 62. gelaatsuitdrukking; 63. belastingdienst; 66. 
eikenschors; 67. Engels telwoord; 69. vogeleigenschap; 71. opstootje; 73. guitig; 74. azijn; 75. deel van gelaat; 78. 
pulverig; 80. sneeuwschaats; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. Verenigde Staten (afk.).

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het komend najaar en luidde:

Helemaal klaar voor een mooi najaar

Vele inzenders hadden dat goed en uit al die goede oplossingen hebben we ditmaal vijf prijswinnaars geloot die ieder 
twee toegangskaarten ontvangen 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. De prijswinnaars zijn: A. 
Buitendijk, Th. Krieckaart, Antonius Rijsdijk, Aad Teekens en mevr. T. Rook-Dekker.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. We 
geven deze keer vijf exemplaren weg van de dvd ‘De aanval’. Een 
documentaire over vijf dagen strijd om Rotterdam in mei 1940 
die werd gemaakt naar aanleiding van de gelijknamige tentoon-
stelling ‘De Aanval’ in Museum Rotterdam.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing 
voor DONDERDAG 26 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
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Horizontaal  1. uiting van genegenheid; 7. schuin gedrukt; 12. aardkluit; 13. lekkernij op een stokje;
14. deel van etmaal; 15. kilowatt (afk.); 17. kiekje; 19. zeer jeugdig; 21. muzieknoot; 22. schreeuw; 24.
ter zijde leggen; 27. biljartstok; 28. muzikale compositie; 30. deel van oor; 31. sterke drank; 32. melk-
klier; 33. deel van hals; 35. noppes; 37. por; 38. sierlijke fles; 41. priem; 42. Hollandse nieuwe; 44.
Duits automerk; 46. wijnsoort; 47. voedsel; 48. parallelweg; 49. geneesheer; 50. modder; 52. dors-
vloer; 54. trouw (fideel); 56. legvogel; 58. berijder van een paard; 61. griezelig; 62. Afrikaans dier; 64.
koordans; 65. mestvaalt; 67. Noorse munt; 68. verwaande houding; 70. stoer; 72. Engels bier; 73. het
heelal; 76. nieuw (in samenst.); 77. maanstand (afk.); 78. leren gordel; 79. centraal instituut opleiding
sportleiders (afk.); 81. laatstleden (afk.); 82. diepte tussen zandbanken; 83. afscheidsgroet; 84.
Nederlands katholiek verbond (afk.); 86. bepaald soort gas; 87. ziekelijke lust tot kwellen.

Verticaal  1. golf achter een schip; 2. niet parkeren (afk.); 3. zonder glans; 4. spoel; 5. afbreken; 6.
strategie; 7. eiland in de Middellandse zee; 8. gecastreerd paard; 9. al te goed mens; 10. titel (afk.); 11.
vrolijk gekleurd; 16. speeltuintoestel; 18. ogenblik; 20. vertragingsmiddel; 21. schuw dier; 23. godin
van de maan; 25. vette vloeistof; 26. delfstof; 27. behaarde vrucht; 29. helper van een schaakmeester;
32. vergoeding voor zestig minuten; 34. dierenhoofd; 36. niet voor het gewone volk; 37. mannetjesbij;
39. kansspel; 40. fijne mist; 42. in opwaartse richting; 43. land (staat); 45. Nederlandse rivier; 46.
schrijfgerei; 51. spinnenweb; 53. Europa (afk.); 54. waterjuffer; 55. geschreeuwde leuze; 56. plaats in
de Oekraïne; 57. koppel; 59. telwoord; 60. vloeistof voor een auto; 62. gelaatsuitdrukking; 63. belas-
tingdienst; 66. eikenschors; 67. Engels telwoord; 69. vogeleigenschap; 71. opstootje; 73. guitig; 74.
azijn; 75. deel van gelaat; 78. pulverig; 80. sneeuwschaats; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. Verenigde
Staten (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

25 jaar Seniorenmiddag RDM
Donderdag 10 oktober wordt voor de 
25e keer de Seniorenmiddag RDM 
gehouden in de RDM-kantine. De 
middag begint om 14.00 uur. Het 
bijwonen van de middag is gratis. De 
consumpties zijn voor eigen rekening.
Ooit begonnen als Stichting Senio-
renmiddag RDM is vanwege de hoge 
kosten, enige jaren geleden besloten 
de stichting op te heffen en door 
te gaan als Seniorenmiddag RDM. 
Toen we ons een aantal jaren geleden 
afvroegen of er genoeg oud-collega’s 
zouden blijven komen om deze 
middag te laten voortbestaan, werd 
snel duidelijk dat we daar niet bang 
voor hoefden te zijn. Ook de tweede 
generatie oud-RDM-ers (niet altijd 
gepensioneerd), weet inmiddels op de 
vaste tweede donderdag in oktober de 
RDM-kantine te vinden. Nog steeds 
zijn er 100 - 120 oud-collega’s die, on-
der het genot van een drankje en soms 
ook een hapje, verhalen vertellen over 
wat de RDM voor hen heeft betekend. 
Vorig jaar heeft u gul de spaarpot 
gevuld om de organisatoren van de 
Seniorenmiddag RDM financieel te 
steunen. Om de komende jaren door 
te gaan zullen we een deel daarvan 
moeten gebruiken voor postzegels, 
maar soms ook voor het drukken van 
de uitnodiging. Maar, 10 oktober 
2019, de 25e keer Seniorenmiddag 
RDM kunnen we niet voorbij laten 

gaan zonder dit samen met u te vieren. 
Graag zien we u op donderdag 10 ok-
tober in de RDM-kantine. Voor vragen 
of suggesties voor deze middag, kunt 
u contact opnemen met één van de 
organisatoren Gijs gijsl69@ziggo.nl), 
André (a.j.gelderen@gmail.com) of 
Irene irenewunnik@msn.com).

Bombardement en Berkels 
Patent
Wie kan mij inlichten over de ver-
schrikkingen, verwoestingen enz bij 
Van Berkels Patent, destijds gevestigd 
aan de Keileweg in Rotterdam, ver-
oorzaakt door het zogenaamde verge-
ten bombardement van 31 maart 1943, 
waarbij 28 medewerkers het leven 
verloren en waarvan er 10 niet zijn be-
graven bij de 18, die (met naamsver-
melding) zijn ter aarde besteld bij het 
monument van Van Berkels Patent in 
vak CC op de begraafplaats Crooswijk 
Rotterdam.

aml.maas@outlook.com

Meentbrug
De Meentbrug was vroeger een 
beweegbare brug die rechtstandig 
omhoog kon, terwijl de voetgangers er 
bij openende brug gewoon overheen 
konden blijven lopen, doordat er aan 
beide zijden trapjes verschenen. Zijn 
hier misschien foto’s of flims van 
waarbij de trapjes te zien zijn, terwijl 

de voetgangers er gewoon op lopen?

Giel Verbrugge
machiel.verbrugge@gmail.com

Reünie
We proberen een reünie te organiseren 
voor de Afd. Binnenhuis Academie 
van B.K. te Rotterdam Examenklas 
1964. Neem contact op met Hans 
Bode (hansbode@hotmail.nl) of bel 
0596-542926. Doen!

Epilepsie Café regio Rotter-
dam/Rijnmond 
Maandag 30 september is een Epi-
lepsie Café voor de regio Rotterdam 
/ Rijnmond. De ontmoetingsplaats 
om ervaringen uit te wisselen over 
leven met epilepsie. Voor mensen 
met epilepsie, hun partners, ouders 
van kinderen met epilepsie, familie, 
vrienden en andere belangstellenden. 
Nieuwe locatie is Laurens woonzorg 
Aesopus, Aesopusplaats 2 te Rot-
terdam Lombarijen. Inloop is vanaf 
19.00 uur en het begint om 19.30 tot 
21.30 uur. Toegang is gratis. Meer 
informatie: www.epilepsievereniging.
nl/activiteiten

Geluid bij De Sirenen
Wij, een gezellig vrouwenkoor in Rot-
terdam, willen ons koor De Sirenen 
graag uitbreiden met een enthousiast 
iemand, die tijd en zin heeft ons te hel-

pen met de geluidsinstallatie. Je hoeft 
het niet al in je vingers te hebben, de 
opleiding geven we intern. Denk je: 

dit lijkt me wel wat, bel gerust voor 
meer informatie tel. 06-21554895 of 
06-48371277.

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Rika den Hartog
Ik zoek mijn nicht, Rika den Hartog, geboren rond 1946. Haar en mijn vader 
waren broers: Henk en Gijs den Hartog. Mijn meisjesnaam is Jannie den 
Hartog. Ik was bruidsmeisje bij het trouwen van Rika’s ouders. Die woonden 
in de Wilgeweerd (nummer?) bij tante Anna en Aad den Hartog. Ik heb ooit 
eerder een poging gedaan via tante Aad en haar broer Gijs. Maar die hadden 
geen contact meer met Rika. Tante Aad is overleden en haar broer reageert 
niet op post, waarschijnlijk verhuisd. Hij wist door omstandigheden niets van 
zijn zus. Dus probeer ik het nog eens via deze krant waarop ik ben geabon-
neerd. Op bijgaande foto, genomen tijdens een bruiloft, staan ome Piet en 
tante Dit v.d. Borst-Den Hartog, buurmeisje Ineke (?), Jamie den Hartog en 
Rika den Hartog. Achter ons staat Hennie Mourik, ook een nichtje van ons.

Jannie Eering-den Hartog
Prinses Beatrixstraat 62
3262 SL Oud-Beijerland
0186-785028
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Horizontaal  1. uiting van genegenheid; 7. schuin gedrukt; 12. aardkluit; 13. lekkernij op een stokje;
14. deel van etmaal; 15. kilowatt (afk.); 17. kiekje; 19. zeer jeugdig; 21. muzieknoot; 22. schreeuw; 24.
ter zijde leggen; 27. biljartstok; 28. muzikale compositie; 30. deel van oor; 31. sterke drank; 32. melk-
klier; 33. deel van hals; 35. noppes; 37. por; 38. sierlijke fles; 41. priem; 42. Hollandse nieuwe; 44.
Duits automerk; 46. wijnsoort; 47. voedsel; 48. parallelweg; 49. geneesheer; 50. modder; 52. dors-
vloer; 54. trouw (fideel); 56. legvogel; 58. berijder van een paard; 61. griezelig; 62. Afrikaans dier; 64.
koordans; 65. mestvaalt; 67. Noorse munt; 68. verwaande houding; 70. stoer; 72. Engels bier; 73. het
heelal; 76. nieuw (in samenst.); 77. maanstand (afk.); 78. leren gordel; 79. centraal instituut opleiding
sportleiders (afk.); 81. laatstleden (afk.); 82. diepte tussen zandbanken; 83. afscheidsgroet; 84.
Nederlands katholiek verbond (afk.); 86. bepaald soort gas; 87. ziekelijke lust tot kwellen.

Verticaal  1. golf achter een schip; 2. niet parkeren (afk.); 3. zonder glans; 4. spoel; 5. afbreken; 6.
strategie; 7. eiland in de Middellandse zee; 8. gecastreerd paard; 9. al te goed mens; 10. titel (afk.); 11.
vrolijk gekleurd; 16. speeltuintoestel; 18. ogenblik; 20. vertragingsmiddel; 21. schuw dier; 23. godin
van de maan; 25. vette vloeistof; 26. delfstof; 27. behaarde vrucht; 29. helper van een schaakmeester;
32. vergoeding voor zestig minuten; 34. dierenhoofd; 36. niet voor het gewone volk; 37. mannetjesbij;
39. kansspel; 40. fijne mist; 42. in opwaartse richting; 43. land (staat); 45. Nederlandse rivier; 46.
schrijfgerei; 51. spinnenweb; 53. Europa (afk.); 54. waterjuffer; 55. geschreeuwde leuze; 56. plaats in
de Oekraïne; 57. koppel; 59. telwoord; 60. vloeistof voor een auto; 62. gelaatsuitdrukking; 63. belas-
tingdienst; 66. eikenschors; 67. Engels telwoord; 69. vogeleigenschap; 71. opstootje; 73. guitig; 74.
azijn; 75. deel van gelaat; 78. pulverig; 80. sneeuwschaats; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. Verenigde
Staten (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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foto: Joris van Bennekom

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl

BEZOEK ONS OOK OP:

50PLUSBeurs (17 t/m 21 september)
Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer 11C10

• 9 jaar jubileumaanbod*

• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang
 een shoppertas cadeau*

• Maak kans op kaarten preview Londen 2020

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1324 (6
0 
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER
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