
  De media staan er momenteel 
vol van dat een politieman 
van achteren knock-out is 
geslagen. De aandacht is zeer 
terecht. Het is mij 60 jaar ge-
leden overkomen en ik word 
nu nog badend in het zweet 
wakker. Ik dacht dat ik het in-
cident verdrongen had, maar 
dat is niet waar. Ik beleef het 
allemaal weer opnieuw en het 
gevoel van totale onmacht 
en onbegrip van je superieu-
ren voel ik of het zojuist is 
gebeurd.  

  Het gaan werken bij de Rotterdamse 
politie was voor mij een sprong in het 
diepe. Mijn eerste brief in militaire 
dienst van mijn meisje, waar ik nu 
64 jaar mee getrouwd ben, was een 
bevestiging dat ik vader zou worden. 
Voor die tijd was dat niets bijzonders 
en je nam gewoon je verantwoor-
delijkheid. Ik hield van haar en dat 
doe ik nog! Trouwen en inwonen bij 
mijn ouders in de Oranjeboomstraat 
en slapen op de tussenzolder. De 
wachttijd voor woonruimte was in die 
dagen wel vijf jaar, maar door groot 
personeelsgebrek bij de politie was er 
een regeling, die het mogelijk maakte 
dit terug te brengen naar twee jaar. Ik 
was van plan na het verkrijgen van 
eigen woonruimte, direct terug te gaan 
in mijn mooie beroep als elektromon-
teur. Maar ook in dat vak moet je alle 
vernieuwingen nauwkeurig bijhouden 
en dat was niet gebeurd!.

     Flaneerstraat 
Na de politieschool werd ik geplaatst 
aan het bureau ‘Centrum’. De West 
Kruiskade was in die tijd een zoge-
naamde fl aneerstraat. Constant werd 
daar tussen 20.00 tot 02.00 uur door 
twee politiemannen te voet gesurveil-
leerd. Ik was die zaterdagavond samen 
met Bart Schols, tussen 23.00 en 24.00 
uur op post 29, want zo werd het op 
de dienststaat uitgedrukt. Van onze 
oudere mentoren hadden we wijze 
lessen meegekregen. Wees voorzich-
tig, want het duurt zeker 20 minuten 
voordat er assistentie komt. En als 

er niemand belt, dan kan je het wel 
helemaal vergeten. Voortdurend waren 
er zogenaamde vechtpartijtjes, om ons 
uit te lokken. Dan vertraagden wij de 
pas en bij aankomst was het over. Dat 
waren gewoon spelletjes.

   Handgemeen 
Wij liepen ter hoogte van de bioscoop 
Arena en aan de overzijde, voor de 
snackautomatiek van Haas, was een 
echte onenigheid tussen een enigszins 
beschonken oudere man en twee mili-
tairen, die qua uitmonstering kennelijk 
in opleiding waren voor beroepsoffi -
cier. Zij hadden zich waarschijnlijk ar-
rogant gedragen tegenover de oudere 
man, die duidelijk alle gebeurtenissen 
uit de Tweede Wereldoorlog weer 
voorbij zag komen en het was op een 
handgemeen uitgelopen. Ter plekke de 
boel sussen zat er niet in en met een 
zeer bekakte spraak, smeten ze met 
allerlei wetsartikelen en stonden erop 
aangifte te doen. Dat is dan 20 minu-
ten lopen naar het hoofdbureau, want 
je had geen vorm van communicatie. 
De oudere man ging lachend tussen 
ons inlopen, zodat hij steun aan ons 

had. In de hal van de automatiek ston-
den twee zoons van hem, die van hele 
voorval niets gemerkt hadden en zij 
zagen hun vader plotseling verdwijnen 
en begonnen zich, zeer begrijpelijk, 
ermee te bemoeien. Pas later bleek op 
het bureau, dat dit beschaafde jongens 
waren.

   Bioscoop 
De grootste pech die ons kon overko-
men was dat de late fi lmvoorstelling 
van de bioscoop massaal leegliep. 
We werden ingesloten en ik kreeg 
van onbekenden achter mij vele 
gewelddadige vuistslagen tegen mijn 
hoofd. Zoals dat in stripboeken wordt 
weergegeven, zag ik paarse en groene 
vlekken en daarna niets meer. Knock-
out! Hoe lang ik buiten westen ben 
geweest, weet ik niet. Maar minimaal 
vijftien minuten. Ik kwam bij op de 
tramrails. Zonder pet en een mouw uit 
mijn uniformjas gerukt. Veel bloed in 
het gezicht, want mijn linkeroor was 
stukgeslagen en overal pijn in het lijf. 
Naast mij op de tramrails lag mijn 
maat Bart, met onder hem de oudere 
man. Hij werd getrapt en geslagen. 

Mij lieten ze voor dood ongemoeid! 
Wij waren uitgerust met een FN 
pistool met twee houders, met in elke 
houder zes patronen. Eén houder zat 
in het pistool, maar er mocht nooit een 
patroon in de kamer zitten. Het pistool 
zat waarachtig nog in de tas, maar ik 
kon door de emotie geen patroon in 
de kamer krijgen. Maar alleen ik wist 
dat en met de bedreiging dat ik zou 
schieten, lieten ze Bart ongemoeid.
Achteraf ben ik blij dat het laden van 
het pistool is mislukt, want ik had 
waarschijnlijk in alle paniek gescho-
ten. Op hetzelfde moment kwam er 
assistentie. Zowel van het bureau 
Oostervantstraat als van het bureau 
Centrum.

   Opvang beneden peil 
De beroepssoldaten, waar het allemaal 
om draaide, waren verdwenen. De 
lafaards hadden zich aan hun verplich-
tingen onttrokken. De oudere man en 
zijn zoons gingen vrijuit. Die waren 
niet de oorzaak van de niet voorziene 
rel. De opvang op het bureau en bij 
de recherche was ver beneden peil. 
We hoorden al mompelend: “Het zijn 

jonge dienders. Ze zullen het er wel 
naar gemaakt hebben.”
Die opmerking is nog steeds een lit-
teken in mijn ziel.

   Geen boevenvanger 
Ik werd die nacht naar huis gebracht. 
De reactie thuis zal ik maar niet 
vermelden. Niemand heeft zich om 
ons bekommerd. Dat is gelukkig nu 
anders.
Gezien het karige salaris en het voor 
ons toen dure fl atje in Pendrecht als-
mede de kledingschuld bij de politie, 
was ik gedwongen bij de politie te 
blijven. Een boevenvanger ben ik 
nooit geworden, maar wel werd ik 
gelukkig bij het Bureau Bijzondere 
Wetten, waar je veel met het bedrijfs-
leven te maken had.
En ongemerkt heb je opeens 40 dienst-
jaren en zwaai je af.
Lof voor alle huidige en moedige 
dienstverleners.

  Aad De Knegt
Oud-Beijerland
adeknegt35@gmail.com
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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.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

010 418 23 33  |  www.hess.nl
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• 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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

Informatieavond  
Knieklachten en Knieprothese
9 oktober 2019

Aanmelden kan via de website www.bergmanclinics.
nl/informatieavonden of via onderstaand e-mailadres. 
Aan de informatieavond zijn geen kosten verbonden, 
u bent deze avond onze gast. U kunt gratis voor de 
deur parkeren op ons parkeerterrein.

Specialist: drs. J.W. van Ommeren
Onderwerp: Knieklachten & knieprothesen
Datum: Woensdag 9 oktober 2019
Tijdstip: 17.30 - 19.00 uur
Locatie: Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam*
Aanmelden: consult.bewegen.rotterdam@
bergmanclinics.nl
* voorheen Medinova kliniek Zestienhoven

Daarom Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam:
  100% verzekerde zorg*
  Korte wachttijden
  Altijd dezelfde specialist
  Onze patiënten waarderen ons met een 8,8  

op ZorgkaartNederland

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam www.bergmanclinics.nl/informatieavonden

drs. J.W. van Ommeren
* Na verwijzing en bij medische indicatie

Knieklachten kunnen een flinke belemmering zijn. Onze orthopedisch chirurg 
drs. van Ommeren vertelt op woensdag 9 oktober tijdens onze informatieavond 
over de mogelijke oorzaken en de diverse behandelmogelijkheden van 
knieklachten en knieprothesen.

Bewegen



Dat deed wel pijn, want we hadden het 
zo gezellig samen op de bank. Maar 
we waren inmiddels op 17 januari 
1971 verloofd en waren zeker van el-
kaar, dus deed ik deze stap toch maar. 
Het gaf ook een goede indruk bij mijn 
schoonouders. Ik begon bij Simca 
Nederland op 1 februari 1971, twee 
weken na onze verloving dus.

Ik reed op dat moment al Simca en het 
was daar gebruikelijk een company 
car te kopen, die zes maanden te rijden 
en dan door te verkopen. Dat moest 
dan binnen negen maanden gebeuren. 
Je kocht hem voor dealerprijs en je 
kreeg een prettige financiering.

Afgeluisterd
Het is goed mogelijk dat de vader van 
Jacco Maliepaard, net als ik, liever 
geen verplichtingen tegenover zijn 
werkgever had en daarom in vrijheid 
zijn eigen auto reed, en er voor koos 
zijn eigen Volkswagen Kever te rijden. 

Dit zou een antwoord op de vraag van 
Jacco kunnen zijn.
Maar zoals gezegd, ik had mijn Simca 
1000 Rallye (met kenteken 28-53-
PE) al en op enig moment was er een 
koper voor mijn auto, wat ik vervol-
gens weigerde, want het was mijn 
eigen auto. Dat werd niet begrepen 
en sinds die dag was mijn tijd daar 
voorbij. Ik was totaal a-commercieel 
zeiden ze, hetgeen natuurlijk ook zo 
was. Maar Simca Nederland was een 
harde zakelijke onderneming waar 
zelfs iedere stoel genummerd op een 
tekening in Frankrijk genoteerd stond. 
En waagde het niet iets te verplaatsen. 
Alles werd gezien, alles werd gehoord, 
want we werden zelfs via de intercom 
afgeluisterd.

Uitjes
Ik bestelde later nog wel een 1100 
Tourist voor de ouders van mijn ver-
loofde, die ik kreeg op 25 mei 1971, 
en ik verkocht dus mijn geliefde 1000 

Rallye. Die Tourist werd beige, terwijl 
mijn schoonvader een witte wilde. 
Maar de witte bleef steeds maar uit. 
Hij nam de 1100 in beige dus maar, 
en het kenteken was 70-00-RU (7000 
RechtUit). Makkelijk te onthouden 
dus. We hebben daar veel leuke uitjes 
mee gemaakt, al was het niet zo’n 
spannende auto. Maar het zal duidelijk 
zijn dat ik bij Simca niet aardde en ik 
solliciteerde daarom bij de GeKro en 
zo was ik binnen een jaar dus alweer 
weg.

Namen
Aangezien ik op kantoor werkte, 
kwam ik niet vaak op de plaatsen van 

de plaatjes uit het krantje van 30 april, 
maar ik herinner me wel namen van 
kantoor. Zoals Piet Hoekman en Fred 
Ratelband, beiden van onze afde-
ling. Op de afdeling naast ons, waar 
volgens mij nog met het ponskaart-
systeem werd gewerkt, werkte Clemy 
Moize de Chattelleux. Er gaan me 
ongetwijfeld nog wel andere namen 
te binnen schieten, zoals de man van 
de afdeling Public Relations (ik denk 
dat hij Straver heette) die mijn Rallye 
“vorderde”.

Zenuwachtig
Overigens, dat Frans bij Simca was 
wel een dingetje. Als er Frans werd 

gesproken, werd iedereen zenuwach-
tig. Frans bezoek was al helemaal een 
bezoeking, want dat betekende een 
spion van kaliber vanuit de directie 
in Frankrijk. Dan gebeurden er altijd 
dingen die we liever niet hadden. Ik 
vluchtte meestal naar het archief om 
daar wat werk te doen.
Dus die collega van Jacco zijn 
vader, zou nog wel eens goed Frans 
gesproken kunnen hebben, maar om 
een andere reden zenuwachtig geweest 
kunnen zijn.

Hans van Zwieten
hansvanzwiete@outlook.com

Wie Frans sprak, maakte iedereen nerveus
Sinds 1 augustus 1969 werkte ik bij de AMRO-bank in Schiedam, 
waar ik op 1 september mijn huidige vrouw leerde kennen. We 
kregen op 31 januari 1970 verkering. We vonden het wel pret-
tig zo, bij elkaar op de zaak, maar ik wilde graag meer bereiken 
en vroeg of ik naar de bankcursus mocht. Helaas vonden ze 
me daar te jong voor. In mijn streven meer te bereiken nam ik 
ontslag, nadat ik een baan gevonden had bij Simca Nederland op 
de Breevaartstraat, waar ik aangenomen werd als verwerker van 
facturen. 
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allemaal via Internet. En dat 
heb ik niet.

Laatst noemde een geachte inge-
zonden-brief-schrijver dat in deze 
onvolprezen krant ‘dom’. Ja, dat zou 
je kunnen zeggen. En zoveel minder 
papier is natuurlijk ook heel goed voor 
het milieu (dat vreselijke woord, waar-
voor ik de laatste tijd een enkele keer 
het veel betere ‘leefomgeving’ lees.) 
Want dan worden er minder bomen 
omgehakt, zeker. Maar toch.

Vroeger was ik lid van de beroemde 
voetbalvereniging Neptunus, en daar 
hoorde een clubblaadje bij, met op 

de omslag een mooie foto van een 
Neptunusfontein ergens in Europa. Dat 
verdween op een slechte dag, nooit 
meer iets gehoord. Ik ben sterk van 
mening dat dit dom is.

Ik heb op mijn schoteltelevisie vier 
filmnetten. Daar hoorde een maande-
lijks blaadje bij waar de films in ston-
den die ze gingen draaien en op welk 
tijdstip. Op een kwaaie dag opgeheven, 
kijkt u maar op goegel of instagram 
of linkeding of hoe het allemaal heet. 
Allemaal veel goedkoper.

Mijn bankzaken doe ik nog altijd met 
papier. Ik heb daar helemaal geen pro-
blemen mee, een uurtje uittrekken om 
overschrijvingen te gaan zitten doen, 
ik vind dat eigenlijk wel leuk werk. 
De bank laat dit nog steeds enigszins 
oogluikend toe, wel krijg ik meewarige 
brieven dat het ook heel anders kan, en 
zijn ze me al een tijdje aan het pesten 
met overzichten die ze me toesturen 
maar waarvan het papier nu aan beide 
zijden is bedrukt om het een beetje 
onoverzichtelijker te maken. ( Ik moest 
denken aan een tekst die ik ooit op een 
toilet zag: “Gebruik in deze dure tijden, 
het wc-papier aan beide zijden.”)

En bij betalingen van verschillende 
zaken zit er steeds minder een over-
schrijvingsbiljet bij dat je alleen maar 
in hoeft te vullen. Bijvoorbeeld de 
Bijenkorf vindt dat kennelijk te veel 
moeite.

Nou ja, zo kan ik nog wel even door-
gaan. Maar dat doe ik niet, ik heb ook 
helemaal niet de illusie dat ik dit alle-
maal tegen kan houden, laat staan terug 
draaien, ik ben Don Guijote niet die de 
windmolens aanviel die hij voor reuzen 
hield, hetgeen overigens een zeer 
dappere daad was. Ik begrijp dat het 
allemaal met de vooruitgang te maken 
heeft, ik vind het alleen zo jammer dat 
het er allemaal niet gezelliger op wordt, 
laat ik het zo zeggen.

Maar ik beleef een prettige uitzon-
dering op dit alles. Vier keer per jaar 
krijg ik het prachtige tijdschrift ‘Ons 
Rotterdam’ in de bus. Een fraai uit-
gevoerd blad, dat over het verdwenen 
Rotterdam van vroeger gaat. Daar zou 
u zich allemaal op moeten abonneren. 
Ongetwijfeld gemaakt door een aantal 
toegewijde vrijwilligers, en onmete-
lijk interessant voor eenieder die in 
de geschiedenis van onze fijne stad 

is geïnteresseerd. Het bestaat dit jaar 
veertig jaar.
Ik ben zonder twijfel niet de enige die 
in de laatste aflevering geboeid zit te 
lezen over bijvoorbeeld de geschiede-
nis van onze Grote of Sint Laurenskerk, 
verlucht met een tiental tekeningen, 
etsen en foto’s door de eeuwen heen, 
van dit, in veertig nagenoeg vernielde, 
nu in volle glorie herrezen monument. 
Wist u bijvoorbeeld dat er ooit een 
houten spits op gezeten heeft?  
En dat is maar één artikel, vijftig 
bladzijden lang lees je ademloos over 
de bouw van het Groothandelsgebouw, 
een Rotterdams recept: bloedworst met 
appel, het Sint Franciscus Gasthuis in 
de oorlog, de jeneverstokerij Henkes, 
het Delftse bootje en zo voorts en zo 
verder. De wielerrondes van vroeger, 
foto’s van de straten en pleinen in het 
verleden en die van het heden ernaast, 
allemaal heel smaakvol gedaan en met 
kennis van zaken.

Gelukkig nog wat waardevol papier in 
mijn brievenbus. 

Papier
Wat ik een van de ergste 
gevolgen vind van de steeds 
meer om zich heen grijpende 
digitalisering is, dat er allerlei 
nieuws dat je vroeger in de 
brievenbus kreeg, verdwijnt. 
Ik ben natuurlijk al een jaar 
of zestig lid van bijvoorbeeld 
de BUMA. Vroeger kreeg ik 
geregeld papieren bericht 
van bijvoorbeeld de jaarver-
gadering. Daar ging ik dan 
ook altijd naar toe. Ik hoor al 
jaren niks meer. Dat gaat nu 
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Simca, ook geliefd bij stuntrijders, zoals hier op Zandvoort in 1964 (foto: Harry Pot/Anefo, Nationaal Archief)
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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.

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

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

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 500 gram 
voor 
slechts
 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 12/10:

Verse Hollandse 
Scholfilet 

7,99

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

 

 
 

Sfeervolle NajaarsSfeervolle Najaars––  Kerst & Nieuwjaars reizenKerst & Nieuwjaars reizen  

Najaars busreis Epen / ZuidNajaars busreis Epen / Zuid--LimburgLimburg  
    All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
4 dagen van 27 4 dagen van 27 --  30 okt. slechts € 299,30 okt. slechts € 299,--  p.p.p.p.  
  

Kerst busreis Valkenburg / LimburgKerst busreis Valkenburg / Limburg  
    All Inclusive Hotel  Op de Boud ***All Inclusive Hotel  Op de Boud ***  
5 dagen van 23 5 dagen van 23 --  27 dec. slechts € 445,27 dec. slechts € 445,--  p.p.p.p.  
  

  Reis per luxe touringcar # mooie excursiesReis per luxe touringcar # mooie excursies  
met entreegelden # volpension met drankjesmet entreegelden # volpension met drankjes  
          Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  
  

 

Kerst autoreis Asten / BrabantKerst autoreis Asten / Brabant  
5 dagen Nobid Hotel  slechts € 285,5 dagen Nobid Hotel  slechts € 285,--  p.p.p.p.  
  

Kerst autoreis Bonte Wever / AssenKerst autoreis Bonte Wever / Assen  
4 dagen All Inclusive  slechts € 369,4 dagen All Inclusive  slechts € 369,--  p.p.p.p.  
  

Kerst of Oud & Nieuw  Wunderland Kerst of Oud & Nieuw  Wunderland   
3 dagen All Inclusive  slechts € 239,3 dagen All Inclusive  slechts € 239,--  p.p.p.p.  
  

Kerstcruise over de romantische Rijn Kerstcruise over de romantische Rijn   
7 dagen MS Oscar Wilde ***** va. € 898,7 dagen MS Oscar Wilde ***** va. € 898,--  p.p.p.p.  
  

Kerstcruise over de Donau Kerstcruise over de Donau   
8 dagen MS Amadeus ***** va. € 1.098,8 dagen MS Amadeus ***** va. € 1.098,--  p.p.p.p.  

  
  
  
  
  

en nog veel meer sfeervolleen nog veel meer sfeervolle  
NajaarsNajaars––  Kerst & Nieuwjaars reizenKerst & Nieuwjaars reizen  

voor alle vakanties zie: voor alle vakanties zie:   



 Ken je dit nog? Deze foto werd genomen in 1967. De situatie is nu behoorlijk anders, al kun je een aantal 
elementen ook nu nog wel herkennen. Wat herkent u allemaal op deze foto? Welke straten, pleinen en 
gebouwen? En welke herinneringen hebt u daaraan? We zijn weer heel benieuwd naar al 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.deoudrotterdammer.nl 
kunt u de foto in groter formaat bekijken.   

  C. Schot: “De foto is genomen op de Heemraad-
singel bij huisnummer 334. Bij graafwerkzaam-
heden op de Rochussenstraat was een hoofdwa-
terleiding kapot gegaan. Ik werkte destijds, in 
1978, in Hotel Waldor. Binnen, in het souterrain 
waar de bar was, stond het water circa 40 centi-
meter hoog. Het was door de ramen naar binnen 
gekomen. De andere dag was het water weer weg 
en twee dagen later was alles weer droog.”

    Wim Sluyter: “Dit is de hoek Heemraadsingel/
Rochussenstraat. Mij welbekend, omdat ik daar in 
1965 op Heemraadsingel nr. 330 a heb gewoond, 
tot 1967. Het betrof inwoning en ik had daar de 
bovenste etage. Dat was een paar deuren vanaf de 
getoonde hoek. Van dat waterballet daar kan ik 
me niets meer herinneren; wellicht was dat in een 
andere periode. Het was daar leuk wonen. Op de 
andere hoek, naar ik meen de Vliegerstraat, was 
een hotel gevestigd en als wij op ons balkonnetje 
zaten, was het een komen en gaan van taxi’s die 
daar klanten aanleverden en naar mijn weten niet 
altijd om te slapen. Er was altijd reuring bij dat 
hotel. Als je vanaf de Pieter de Hoochwegbrug 
de Heemraadsingel op kwam rijden, was daar, 
precies waar de foto is genomen, een holletje 
naar beneden. In die tijd had ik een oud 2 CVtje 
die niet altijd wilde starten en dus parkeerde ik 
hem altijd op dat holletje, zodat hij vanzelf naar 
beneden liep en zo aansloeg. Leuke tijd en ook 
een leuke omgeving daar, met de Binnenweg in 

de buurt. Ik bewaar er goede herinneringen aan, 
maar helaas moesten we daar weg en als inwoner 
had je geen enkel recht van spreken.”

    Rolien Litzau-Bon: “Ik herken dit punt (als ik 
het goed heb); hoek Heemraadsingel/Rochussen-
straat. Ik denk dat de waterleiding gesprongen is, 
maar dat heb ik zelf niet meegemaakt. Een paar 
huizen terug, op de andere hoek van dit rijtje hui-
zen, op nummer 318 hebben mijn grootouders 50 
jaar gewoond en daar gingen wij op zondag vaak 
naartoe. Als kind vond ik de waterval in de singel, 
precies er tegenover, erg mooi. Mijn moeder heeft 
er daarna ook nog 25 jaar gewoond, dus een huis 
waar je familie 75 jaar gewoond heeft, blijft altijd 
in je herinnering. Ik ben zeer benieuwd!”

    Arie Hollevoet: “Ja, dit weet ik nog goed. Het 
was een hele toestand. Een vriend van mij 
woonde op de Heemraadsingel en hij kreeg het 
water in z’n kelder. Daar had hij allerlei boeken, 
tijdschriften en platen opgeslagen. Kleddernat ge-
worden natuurlijk. Ik weet nog dat hij waslijntjes 
had gespannen om ze te drogen. Haha! Hingen de 
lp’s en Panorama’s met knijpers aan! Nu zou je 
denken aan een claim of een goede verzekering, 
maar ik geloof nooit dat hij daar destijds werk 
van gemaakt heeft. We kunnen het hem niet meer 
vragen, want hij is inmiddels overleden.”

    Gerard van der Spek: “De foto in Ken je dit Nog 

is van een waterleidingbreuk op de Heemraad-
singel. Het moet ergens eind jaren zeventig zijn 
geweest. In korte tijd stond de hele boel blank. 
Dat gebeurde wel vaker in de stad. De kinderen 
vonden het meestal prachtig. Die gingen met 
hun fi etsjes door het water crossen. Hun ouders 
hadden er minder lol in. Die keken meer naar 
wat er allemaal aan waterschade kon ontstaan. 
In het slechtste geval kwam er ook water via de 
riolering omhoog in de toiletten. Dan was je mooi 
in de aap gelogeerd.”

    Hannie de Bruin: “De raadplaat van Ken je dit 
nog nr. 199 is een waterballet op de Heemraadsin-
gel en Rochussenstraat. Een tante van mij woonde 
daar en ik was daar als klein meisje aan het 
logeren. Ik weet nog dat ze uit het raam keek, het 
water zag en meteen de politie belde. Helemaal 
in paniek riep ze door de telefoon: “Help, de hele 
boel staat hier blank!” Het is me altijd bijgeble-
ven en achteraf kun je er wel om lachen.”

    Wim Bakker: “Hotel Waldor zie ik op de foto. Op 
de Rochussenstraat, meen ik. Aardig plasje water. 
Vast iets met graven niet goed gegaan. Water-
leiding geraakt of iets vergeten af te sluiten? Ik 
ben er niet bij geweest, maar herinner me dat het 
vroeger veel vaker voorkwam dan nu dat er er-
gens een straat blank stond. Behalve dan met die 
grote regenbuien van tegenwoordig. Dan kunnen 
ineens hele tunnels onderlopen, zag ik pas ook 
weer op het Journaal op televisie. Je autootje zou 
er maar in staan. Krijg je nooit meer mooi droog. 

Gelukkig heb ik er nooit mee te maken gehad.”

    Ada Weltevreden: “Het zal wel weer een 
domme opmerking zijn, maar wat mij het meest 
aanspreekt op de foto van ‘Ken je dit nog’ is de 
Volkswagen Kever voor de deur. Zo’n auto had-
den wij in de jaren zeventig ook. Een blauwe. We 
gingen ermee op vakantie naar Renesse. Onder-
weg een kokende motor. Dat soort ellende. Met 
die auto’s van toen was altijd wat. Met diezelfde 
Volkswagen hadden we ook een keer dat tijdens 
een enorme regenbui de ruitenwissers het niet 
meer deden. Wat een toestanden. Ook moesten 
wij een keer tot de assen door het water toen bij 
ons in de straat de waterleiding was gesprongen. 
Maar dat was niet op deze plaats, die ergens in de 
binnenstad van Rotterdam moet zijn. Ik ben niet 
goed in straatnamen. Wat ‘Waldor’, de naam op 
het uithangbord op de foto, was weet ik ook niet. 
Klinkt wel deftig.”

    Rick van der Zanden: “Ik zie het bord van Hotel 
Waldor op de foto van Ken je dit nog, nr. 199. In 
de jaren negentig is er sprake van geweest dat dat 
hotel zou worden gesloopt, samen met de andere 
panden er omheen, weet ik. Na veel protest in de 
buurt is dat toen niet doorgegaan. Van de over-
stroming op deze foto weet ik niets. Ik woonde er 
ook niet, maar kwam er wel regelmatig langs als 
ik naar mijn werk ging. Bijzonder stukje Rotter-
dam. Er zaten in die tijd nog wel meer hotelletjes 
in die buurt. Waldor bleef zo’n beetje als laatste 
over.”

        

 ‘Help, de hele boel staat hier blank!’   
  Op de ‘Ken je dit nog’-raadfoto van vier weken geleden zijn betrekkelijk weinig 
reacties gekomen. Het ging in dit geval om een ‘gevalletje wateroverlast’ op de 
hoek van de Heemraadsingel, bij de Rochussenstraat, in 1978. Oorzaak was een 
breuk in de waterleiding. Op deze pagina leest u een aantal herinneringen daaraan 
en aan andere gevallen van wateroverlast, ver voordat zelfs nog maar gesproken 
werd over klimaatverandering. 
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

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

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

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,-

IEDERE 
DAG 
ANDERS!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

In alle vestigingen leuke activiteiten

5 OKTOBER
NATIONALE KRINGLOOPDAG

Kijk voor alle activiteiten op onze website

Kom je ook gezellig bij ons langs?

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

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

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

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

• Gedeeltelijke prothese en frames
• Klikgebit op implantaten  
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Behandeling aan huis mogelijk 
• Avond- en weekend service
•  Ook voor aanpassingen aan 
 bestaande Prothese

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

• Gedeeltelijke prothese en frames
• Klikgebit op implantaten  
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Behandeling aan huis mogelijk 
• Avond- en weekend service
•  Ook voor aanpassingen aan 
 bestaande prothese

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

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



  Een vriendin van me heeft 
haar familie zeker 20 jaar 
niet gezien. Nu zij ernstig 
ziek is, komt een broer 
opeens weer langs en dringt 
zich erg op. Hij wil van alles 
voor haar doen en ook haar 
geld beheren. Ik vertrouw het 
niet erg. Wat kan ik doen? 

  Het is inderdaad vreemd dat deze 
broer nu opeens weer in beeld is. 
Ook bij ons staan de seinen dan op 
rood, maar dat hoeft natuurlijk niet 
nodig te zijn. De bedoelingen van 
deze broer kunnen voor hetzelfde geld 
gewoon goed zijn. Misschien is er 
zelfs sprake van een schuldgevoel of 
iets dergelijks. Wanneer u uw vriendin 
goede raad wilt geven, adviseren wij 
u uw vriendin op het opstellen van 
een levenstestament te wijzen. Als zij 
inderdaad haar broer als gevolmach-
tigde wil benoemen, kan dat in dit 
document. Zij kan daarin tegelijker-

tijd ook een aantal extra zekerheden 
inbouwen. Uw vriendin kan bijvoor-
beeld niet één, maar twee gevolmach-
tigden benoemen. De een kan dan de 
ander vervangen of controleren als het 
nodig is. Maar belangrijker, ze kan 
bepalen dat bij bedragen groter dan 
bijvoorbeeld € 1.000 de toestemming 
van de andere gevolmachtigde nodig 
is. Ook kan bijvoorbeeld opgeno-
men worden dat voor verkoop van 
de woning medewerking van beide 
gevolmachtigden vereist is. Als een 
van beiden geen toestemming geeft, 
kan bijvoorbeeld als eis opgeno-
men worden dat dit aan de rechter 

wordt voorgelegd. Deze kan dan zijn 
oordeel geven over de verkoop en de 
verkoopprijs.
Uw vriendin kan in dit levenstes-
tament ook een toezichthouder 
benoemen. Dit kan bijvoorbeeld een 
externe partij zijn, zoals Akto (of een 
notaris of accountant), die jaarlijks de 
administratie beoordeelt en toeziet op 
het prudent beheer van de gelden van 
uw vriendin.
Al dit soort maatregelen maken het de 
gevolmachtigde moeilijker misbruik 
te maken van zijn positie.

    Een andere maatregel, die wij vaak 

adviseren, is in elk geval een drempel 
in de volmacht te leggen voordat de 
volmacht gebruikt kan worden. Die 
drempel is dan een verklaring van een 
arts, waaruit blijkt dat de volmacht-
gever niet meer wilsbekwaam is. Uw 
vriendin kan bovendien bepalen dat 
de volmacht bij de notaris blijft en 
de notaris de volmacht pas vrijgeeft 
als deze verklaring er is. Een andere 
mogelijkheid is op te nemen dat de 
bank de volmacht pas mag erkennen 
met deze verklaring.
Laat uw vriendin geen levenstesta-
ment maken, maar geeft ze haar broer 
een machtiging over haar bankreke-
ning, dan kan ze het bedrag beperken 
dat dagelijks opgenomen kan worden 
of overgemaakt.
Mocht u ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen vinden dat de broer misbruik 
maakt van zijn positie en meer aan 
zijn eigen belangen dan aan die van 
zijn zus lijkt te denken, kunt u dit mis-
bruik altijd melden bij Veilig Thuis 
(0800 2000). Er is daar een speciale 
afdeling die zich met ouderenmishan-
deling bezig houdt (ook fi nanciële 
mishandeling/misbruik). Zij kunnen 
ingrijpen als het misgaat en uw vrien-
din beschermen tegen verder onrecht.   

 Goede bedoelingen of
ouderenmisbruik?   
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  Parkeerboete 
Uit recente rechtspraak blijkt dat 
het stilzetten van een auto om een 
telefoongesprek te voeren op een 
parkeerplaats moet worden aange-
merkt als parkeren. Hierdoor is de 
bestuurder al direct parkeerbelasting 
verschuldigd. Of er wel of geen 
sprake is van een dringende telefoni-
sche oproep speelt geen rol. Parkeer-
belasting is een objectieve belasting 
en daarbij hoeft dus geen rekening te 
worden gehouden met persoonlijke 
omstandigheden.

   Caravan voor de deur 
In deze vakantietijd komt het voor 
dat de caravan van een ander hinder-
lijk lang voor uw raam blijft staan. 
Veel gemeenten hebben daarom in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
staan dat een caravan, vouwwagen 
of ander kampeermateriaal maximaal 
drie dagen aaneengesloten op de 
openbare weg mag staan. Blijft de ca-
ravan langer voor uw raam staan, dan 
kunt u de gemeente vragen te hand-
haven. Dat doen ze door eerst een 
waarschuwing te geven, vervolgens 
een boete op te leggen en bij hard-
leerse eigenaren tenslotte de caravan 
weg te slepen. Kent u de eigenaar, 

dan is aanspreken en vragen wanneer 
de caravan weer naar de stalling gaat 
misschien een betere optie.

   Gescheiden na 1 mei 1995 
Bent u gescheiden na 1 mei 1995 dan 
heeft u te maken met de Wet vereve-
ning pensioenrechten bij scheiding. 
Deze wet regelt het pensioen van de 
ex-echtgenoten. Na 1 mei 1995 heeft 
een ex-echtgenoot recht op de helft 
van het tijdens het huwelijk opge-
bouwde ouderdomspensioen én vaak 
op een bijzonder partnerpensioen van 
de andere ex-echtgenoot. Dat bij-
zonder partnerpensioen ontvangt de 
ex-echtgenoot als de pensioengerech-
tigde is overleden rechtstreeks van 
het pensioenfonds. Het ouderdoms-
pensioen ook, maar alleen wanneer 
de echtscheiding binnen twee jaar 
nadat de echtscheiding in de registers 
van de Burgerlijke stand is ingeschre-
ven. Is dat, om welke reden dan ook, 

niet gebeurd, dan moet de ex-echtge-
noot toch bij de ex zelf aankloppen 
voor het ouderdomspensioen. Soms 
werken pensioenfondsen mee om dit 
alsnog te regelen; daar moet de ex-
echtgenoot, de pensioengerechtigde, 
dan wel aan meewerken.

   De heg in de voortuin 
Over de hoogte van de heg of 
erfafscheiding bestaat nogal eens 
verwarring. Volgens de wet mag 
de erfafscheiding in de voortuin 
niet hoger zijn dan 1 meter, in de 
achtertuin 2 meter. Heeft u een oprit 
dan eindigt de voortuin 1 meter 
achter de voordeur. Staat de heg of 
erfafscheiding op de erfgrens, dan 
zijn de buren beiden eigenaar. Staat 
de heg op eigen grond, dan hebben de 
buren er niets over te zeggen, behalve 
dan dat u de heg op eigen grond moet 
houden; overhangende takken moet u 
dus verwijderen. 

  Uit de praktijk 

  Willen en kunnen zijn de twee sleutel-
woorden bij de afwikkeling van een 
nalatenschap. Veel erfgenamen of per 
testament benoemde executeurs willen 
de erfenis graag en goed afwikkelen, 
maar of ze het kunnen, blijkt pas later 
in het proces. En vaak blijkt dan dat 
ondanks alle goede wil er toch het no-
dige mis gaat. En er kán veel misgaan: 
de erfenis van vader, inmiddels 10 jaar 
geleden overleden, moet eerst afgewik-
keld (en toen is er niets vastgelegd), 
er is een kind vooroverleden en wie 
erft er nu?, hoe moet de nalatenschap 
gewaardeerd worden, voor de fi scus 
en/of voor de erfgenamen, wat zijn de 
rechten van het onterfde kind dat niet 
voor de kosten opdraait, maar wel voor 
veel kosten zorgt?
Tijdens de opleiding tot Register-
Executeur werd ons voorgehouden 
dat een eenvoudige afwikkeling niet 
bestaat, want ook wij als professioneel 
executeur krijgen te maken met vele 
hindernissen en valkuilen. Alles tot 
een goed eind brengen, zowel richting 
fi scus als voor de erfgenamen, is een 
hele uitdaging die veel erfgenamen wel 
willen aangaan, maar die vaak toch te 
hoog gegrepen blijkt. Verstandig is het 
een professionele executeur te benoe-
men of in elk geval in uw testament de 
executeur de ruimte te geven deskundi-
gen aan zich te binden. Als executeur is 
het goed die ruimte te gebruiken. Laat 
een deskundige de waarde van de na-
latenschap bepalen. Dat kost wat, maar 
levert ook wat op. Namelijk rust voor 
de executeur en tevreden erfgenamen.

?

  Koop nu voor Sint en kerst  
De decembermaand is traditioneel 
een dure maand; de verschil-
lende feesten vragen veel van onze 
beurs. Door nu al slim in te kopen 
en aanbiedingen te gebruiken, 
spreidt u de kosten en blijft het een 
feest zonder fi nanciële kater.

   Elektrische fiets leasen?  
Het grootste probleem van de 
elektrische fi ets is de accu. Vaak 
al na twee jaar gebruik neemt het 
vermogen af en daarmee de actie-
radius. Een nieuwe accu is duur (€ 
500-700) of blijkt niet te reviseren 
en u zit dan na twee jaar met een 
dure waardeloze fi ets. U kunt ook 
de elektrische fi ets leasen. Dan is 
hij nog duur, maar u blijft niet met 
een ‘waardeloze’ fi ets zitten.

   Laat uw cv-installatie na-
kijken  Dit is veilig en een goed 
functionerende ketel bespaart u 
handen vol geld. 
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Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk! 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 

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

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen op een 
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd 
persoonlijk en bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij 
DELA zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Rotterdam en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. Goetzee

‘Wist u dat er zoveel   
 mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Bianca Wienstra van Goetzee DELA

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

Nieuw Te Koop!  
Groeneweg 9a, Oostvoorne

In deze heerlijke villa komt alles samen!
Het STRAND en BOS gelegen op nog geen 10 minuten, het gezellige DORPSCENTRUM 
van Oostvoorne bereikbaar op slechts 5 minuten
en de stad ROTTERDAM bereikbaar binnen 30 minuten!

Nieuwsgierig geworden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
010-4520200 

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



In februari 1968 werd de metro door 
prinses Beatrix en prins Claus officieel 
geopend. Terug naar de zomer van 
1969. Als 20-jarige jonge man had ik 
besloten een paar dagen naar Londen 
te gaan. Ik was nog nooit in Engeland 
geweest. Mijn zus werkte als stewar-
dess op de veerdienst van Hoek van 
Holland naar Harwich en verbleef re-
gelmatig een dag in Londen. Van haar 
had ik al veel aantrekkelijke verhalen 
daarover gehoord. Het leek mij dus 
leuk dat ook eens mee te maken.
Ik zou met de nachtboot (m.s. Konin-
gin Juliana) met haar meevaren en 
we gingen met de trein naar station 
Hoek van Holland Haven. Een echt 
internationaal treinstation, met langs 
de perrons treinen luisterend naar 
tot de verbeelding sprekende namen 
als Nord-West Express, Holland-
Scandinavië Express, Loreley-Express 
en Warszawa Express, die ook allen 
Rotterdam-CS aandeden. Deze treinen 
waren samengesteld uit soms meer 
dan twaalf internationale rijtuigen, 
vaak getrokken door een machtige NS 
e-loc 1200. Begin jaren 50 was hier 
ook de beroemde Oriënt-Express een 
regelmatige verschijning. Kom daar 
nu maar eens om, het station is inmid-
dels gedegradeerd tot metrohalte.

Marcel
Toen wij aan boord van het schip kwa-
men, werd afgesproken dat als er een 
bemanningshut vrij zou zijn ik daarin 
zou kunnen slapen. En dat gebeurde, 
ik kon die nacht gebruik maken van 
zo’n hut. Voor ik de kooi indook werd 
er op de deur geklopt. Het was een van 
de bemanningsleden, die vroeg of ik 
soms een meisje voor die nacht wilde 

hebben. Ik weet niet of dat de gewoon-
te was, maar ik had er geen behoefte 
aan. De volgende morgen gingen we 
van boord en via de Engelse douane 
naar het station, vanwaar een trein ons 
naar Londen (station Liverpool Street) 
vervoerde. Samen zijn we toen Lon-
den in gegaan en aan het eind van de 
middag scheidden onze wegen, want 
mijn zus moest terug naar boord en ik 
besloot een hotel te zoeken. Dat vond 
ik, niet ver van het centrum, in een 
gebogen straat met souterrainwonin-
gen met daarvoor statige hekwerken. 
Na een goede nachtrust begaf ik me 
naar de kleine eetzaal voor het ontbijt. 
Aan het enige tafeltje dat nog vrij was 
ging ik zitten en deed me te goed aan 
het ontbijt. Op een gegeven moment 
kwam er een jongeman de eetzaal bin-
nen, keek wat rond en vroeg aan mij: 
“Is this chair free?’’, waarop ik ant-
woordde: “of course, take a seat.” Om 
in gesprek te komen vroeg ik hem: 
“Where do you come from?”, waarop 
hij antwoordde: “from Holland.” Ik 
antwoordde: “Oh, dan kunnen we wel 
Nederlands spreken, want daar kom ik 
ook vandaan.”
Hij heette Marcel, kwam ook uit 
Rotterdam en was eveneens van plan 
enkele dagen in Londen te blijven. 
Op mijn vraag uit welk deel van Rot-
terdam hij kwam, vertelde hij dat dat 
Zuid was en hij thuis woonde bij z’n 
moeder in Vreewijk, dicht bij het Witte 
Paard (u weet wel, directeur Harmsen 
ging daar met vriendje Stokvis regel-
matig dineren).
“Nou, dat is ook toevallig, dan wonen 
we niet ver van elkaar. Ik woon bij 
mij ouders op Charlois”, was mijn 
reactie. Het toeval wilde dat we ook 

nog eens hetzelfde geboortejaar en 
-maand hadden. Alleen was ik twee 
weken ouder. Het klikte tussen ons en 
we besloten samen de komende dagen 
Londen te verkennen. We bezochten 
veel bezienswaardigheden, maakten 
een boottocht over de Theems en 
lieten ons vervoeren door de bekende 
dubbeldeksbussen, de metro en soms 
een taxi. Na een aantal dagen was 
het tijd terug te gaan naar Rotterdam. 
Omdat we nog geen plannen hadden 
voor de terugreis leek het ons leuk dat 
per vliegtuig te doen. In die tijd was er 
een dagelijkse luchtverbinding tussen 
Rotterdam Zestienhoven en Southend 
on Sea, die werd onderhouden door 
omgebouwde DC-4 (Skymaster) vlieg-
tuigen die waren verlengd en voorzien 
van een verhoogde cockpit, waar-
door er vijf auto’s en 20 passagiers 
vervoerd konden worden. Ze deden in 
deze omgebouwde vorm dienst onder 
de naam Carvair. Dikwijls vlogen deze 
vliegtuigen over Rotterdam-Zuid naar 
Zestienhoven. Goed hoorbaar aan het 
zware geronk van de vier propeller-
motoren.

Biertje drinken
Die dagen overkwam mij iets dat ik 
nooit eerder bij iemand had onder-
vonden. Ik kreeg bepaalde gevoelens 
voor Marcel. Liefde maakte zich van 
mij meester. Ik probeerde het niet aan 
Marcel te laten merken, omdat ik op 
dat moment niet wist of het wederzijds 
was. We namen de trein van Londen 
naar Southend on Sea Airport. Het 
vliegveld was te vergelijken met Zes-
tienhoven, aldaar konden we de tickets 
kopen. Na een poosje konden we naar 
het gereedstaande vliegtuig lopen en 
plaatsnemen in het passagierscom-
partiment in het achterste deel. De 
motoren werden een voor een gestart, 
wat gepaard ging met een enorme 
rookontwikkeling en een ronkend 
geluid dat heel het toestel deed trillen. 
Langzaam taxiede het toestel naar de 
startbaan. Eenmaal in de lucht was het 
genieten van het fraaie uitzicht, bege-
leid door het monotone geluid van de 
vier props. Voor de liefhebber was dit 

het ultieme vliegen.
Op Zestienhoven namen we de bus 
naar het Centraal Station en vandaar 
de metro naar het Zuidplein. We 
spraken af dat we elkaar zouden bellen 
om samen een biertje te drinken. Er 
verstreken een paar dagen en mijn 
gevoelens voor Marcel namen alleen 
maar toe. Ik wilde zo snel mogelijk 
weer bij hem zijn. Eerder dan gepland 
belde ik hem en we spraken af dat we 
elkaar die aankomende zaterdagavond 
zouden ontmoeten. We belandden in 
‘t Fust op het Stadhuisplein, met op 
de achtergrond muziek van o.a. The 
Cats en Mary Hopkin. Na afloop was 
ik bij Marcel thuis en plotseling was 
het moment daar: toen wist ik dat onze 
liefde wederzijds en onherroepelijk 
was. Regelmatig gingen we ergens 
een biertje drinken of pikten een 
bioscoopje. Echte uitgaanders waren 
we niet, soms reden we zomaar een 
beetje rond. We gingen wekelijks 
naar sportschool Schilperoord op de 
Mathenesserlaan. Voor de buitenwe-
reld gingen we door het leven als twee 
onafscheidelijke boezemvrienden. We 
lieten dat maar zo, het leek ons beter 
niet aan de grote klok te hangen dat 
we in werkelijkheid elkaars geliefden 
waren. Wel drukte deze situatie een 
stempel op ons bestaan.

Feyenoord
In november dat jaar speelde Feyen-
oord voor de Europa Cup tegen AC 
Milan. Op dat moment het sterkste 
elftal van de wereld. Feyenoord was 
toen verreweg de rijkste club van 
Nederland en volgens insiders een 
van de rijkste van Europa. Top-trainer 
Ernst Happel had een sterrenelftal tot 
zijn beschikking, met Coen Moulijn, 
Wim van Hanegem, Rinus Israël, Ove 
Kindvall en andere toppers. Ik, als 
Feyenoordsupporter, had een seizoen-
kaart, maar Marcel niet. Hij wilde ook 
graag naar deze wedstrijd, maar er 
was geen kaartje meer te krijgen. Als 
de Kuip een capaciteit had gehad van 
150.000 toeschouwers was het nog 
uitverkocht geweest. Nu zagen 65.000 
mensen in de Kuip en miljoenen 

thuis voor de buis de beste wedstrijd 
die Feyenoord ooit gespeeld heeft. 
Werkelijk alles klopte. De eindstand 
was 2-0 (doelpunten Wim Jansen en 
Wim van Hanegem). AC Milan was 
uitgeschakeld en Feyenoord een ronde 
verder. Het ging Feyenoord voor de 
wind en de finale van de Europa Cup 
werd bereikt. Deze was op woens-
dag 6 mei 1970 in Milaan tegen het 
Schotse Celtic. Marcel en ik besloten 
deel uit te maken van het grote legioen 
dat Feyenoord zou ondersteunen. 
Vroeg in de morgen gingen wij naar 
Zestienhoven, waar een groot aantal 
(propeller)vliegtuigen de luchtbrug 
mogelijk maakte om de enorme schare 
supporters naar Milaan te vervoeren.
Het werd een onvergetelijke dag. Zo-
als bekend won Feyenoord die finale, 
na verlenging, met 2-1 (doelpunten 
Rinus Israël en Ove Kindvall). ‘s 
Nachts kwamen we terug op Zestien-
hoven. Gelukkig was het de volgende 
dag Hemelvaartdag, zodat de meesten 
niet hoefden te werken en er gefeest 
kon worden.
Voor de Wereldbeker moest Feyen-
oord in september dat jaar het in eigen 
stadion opnemen tegen Estudiantes 
de La Plata. Ook daar waren wij bij 
in een uitverkochte Kuip. Koningin 
Juliana en Prins Bernhard zaten op 
het ereterras van het stadion. Joop 
van Daele schoot Feyenoord naar de 
overwinning. De Wereldbeker was 
voor Feyenoord.
Niet lang daarna overleed Marcel’s 
moeder na een kort ziekbed. Marcel 
kon in z’n ouderlijk huis blijven 
wonen en ik was veel bij hem. De 
jaren verstreken en we bleven elkaar 
onvoorwaardelijk trouw. Nu zijn 
we beiden gepensioneerd en wonen 
samen met onze twee honden al 
lang en gelukkig aan de kust tussen 
meer oud-Rotterdammers. Het is ons 
overkomen: een toevallige ontmoeting 
in Londen heeft het verdere leven van 
twee Rotterdamse jongens van Zuid 
bepaald.

P. van der Klooster

Toevallige ontmoeting in Londen
Zomer 1969; de roerige jaren zestig liepen op z’n eind. Er waren 
in die jaren verschillende grote rellen geweest in Amsterdam. 
Wij, nuchtere Rotterdammers, haalden daar onze schouders over 
op; hier was geen plaats en tijd voor dat soort flauwekul. Wij 
hadden het immers nog steeds druk met de wederopbouw en 
niet te vergeten de aanleg van de metro. Weliswaar de kortste 
lijn van Europa, van Zuidplein naar Centraal Station, maar toch, 
het was een heuse metrolijn. Het was alleen jammer dat Rotter-
dam-Zuid opgezadeld werd met een bovengrondse lijn in de vorm 
van een viaduct. 
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Metroviaduct in aanbouw aan Hllelaan/

Met de dubbeldekker door Londen
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Kunst en curiosa
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 IJs-
selstein 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, Energie-
weg 7 te IJsselstein.
 

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).

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

Donderdag 10 oktober
 

Mosselavond in De Kas
Op donderdag 10 oktober is er een heerlijke Zeeuwse mosselenavond op Leefgoed de Olifant. Ze 
worden op verschillende manier klaargemaakt. De avond begint 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.

Dinsdag 15 oktober
 
Opfriscursus rijvaardigheid voor senioren
De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland weer een 
opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren. Een uitgelezen mogelijkheid voor oudere automobilis-
ten, na reeds vele jaren in het bezit te zijn van een rijbewijs, hun kennis en vaardigheid weer eens 
te toetsen. Alles komt aan de orde. Zoals bespreken van de belangrijkste verkeersregels voor een 
automobilist. Maar ook een rit van circa een half uur door de gemeente in uw eigen auto begeleid 
door een ervaren rijinstructeur, met een nabespreking. Verder een ogen-en reactietest. Overal waar 
deze cursus georganiseerd wordt bestaat er grote belangstelling voor. Hij vindt plaats op dinsdag 
15 oktober in de zalen van de Open Hof Kerk aan de Hesseplaats 441 te Rotterdam-Ommoord. De 
kosten bedragen €10,00 per persoon, dit is inclusief koffie/thee. Aanmelden is verplicht en kan tot 
uiterlijk 11 oktober, bij mevrouw Linda de Jong, tel. 0184-685317 of per mail: werkgroepsenio-
ren@kpnmail.nl. Opgeven kan voor de ochtend- of middagsessie.
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Martin Luther Kingweg 7      3069 EW  Rotterdam
www.restaurantcathy.nl      010 - 455 13 33

‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

IN DE MAAND OKTOBER:

10% KORTING
VOOR ELKE 55+ GAST

EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT
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Gratis rijbewijs-oogcontrole 
voor sneller verlengen van 
uw rijbewijs
Vanwege grote drukte adviseert het 
CBR om 5 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 onder gemiddeld 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 kunnen 
wij u al eerder vrijblijvend adviseren 
of de extra oogartskeuring voor u 
noodzakelijk is. Wij plannen dan 
ook meteen (indien nodig) een 
afspraak voor u in bij zowel onze keuringsarts als oogarts. Dit kan een aantal maanden vertraging schelen! Met 
diverse specialisten 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: 010 236 1939. P.Buckplaats 31, 30169BZ Rotterdam www.
dehesse.nl
 
Heerlijk uit op Leefgoed de Olifant tijdens Mosselavond in De Kas
De chefkok van Restaurant & theehuis De Dames van Leefgoed de Olifant bereidt donderdag 10 oktober heerlij-
ke Zeeuwse mosselen op een aantal verschillende manieren. U mag daar vanaf 18 uur onbeperkt van genieten in 
de sfeervolle Kas voor € 29,50. Een glas bijpassende wijn is inbegrepen. Had u toch al een familieuitje, of etentje 
met vrienden of buren in gedachte, dan is dit wellicht een goed idee. 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. VOL = VOL
 
Tentoonstelling in Museumtuin Nationaal Glasmuseum
In de Museumtuin van het Nationaal Glasmuseum 
in Leerdam is momenteel de tentoonstelling ‘De 
Valkuil van de Kunde’ te zien, die is ontsproten uit de 
creatieve samenwerking tussen Bernard Heesen en 
de jonge, getalenteerde Nienke Sikkema. Het toont 
het resultaat van een zoektocht naar de mate waarin 
de techniek en de kunde van het glasblazen bepalend 
is voor het eindproduct. De titel van de exposi-
tie weerspiegelt de voor Bernard Heesen steeds 
aanwezige verleiding om - na dertig jaar werken met 
glas - te vervallen in makkelijke trucs en technische 
hoogstandjes. Die valkuil probeert hij dan ook al 
dertig jaar te omzeilen. Nienke Sikkema, net afgestudeerd aan de KABK in Den Haag, ging werken in het atelier 
van Bernard Heesen om het glasblazen te leren. Terwijl zij de techniek van het glasblazen steeds meer onder de 
knie kreeg, werd Heesen op zijn beurt weer geïnspireerd door haar talent, haar open blik, maar vooral ook door 
haar vrolijke onkunde. Kennis doorgeven werd tegelijkertijd kennis verversen en verbreden en aldus ontstond 
een verrassende chemie tussen meester en leerling (zie ook elders op deze pagina’s).
 
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 maatschap-
pelijke verhoudingen. Het perspectief verschuift van de Nederlandse kolonialen naar de gekoloniseerde Indo-
nesiërs. Dossier Indië kijkt verder dan 1949. De Rotterdamse fotograaf Stacii Samidin, met roots in Indonesië, 
maakte in opdracht van het Wereldmuseum 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: Landrentewerkzaamheden in de Preanger Regentschappen, ca. 1900. Collectie Nationaal Museum 
van Wereldculturen.
 
 

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

Zaterdag 19 oktober
 
Rotterdamse Postzegelbeurs in De Gulle Gans
Op 19 oktober organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de Rotterdamse postze-
gelbeurs. In Restaurant de Gulle Gans, Thomas Mannplaats 150, Rotterdam Ommoord. Open van 
10.00 - 16.00 uur. Vele stuiverboeken, semi handelaren aanwezig. Verkoop van restanten. Om 
14.30 uur veiling met mooie kavels. Kavels zijn te bezichtigen tijdens de beurs en te zien op www.
rphv.nl Iedere bezoeker krijgt een gratis lot waarmee een dik stockboek (64 blz) is te winnen. 
Gratis parkeren en gratis toegang. Nadere info: W. van Leijden, tel: 06-22184304.

Tot en met zondag 3 november

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

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop 
of verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

Elke donderdag
 

Goud, zilver en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat 
waard? Een open inloopdag. Voor een gratis 
en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, 
kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u 
elke donderdag terecht bij MPO/Heritage, 
Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), 
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Elke donderdag
 
Open inloopdag voor kunst en 
curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Daar kunt 
u gratis kunst en curiosa deskundig laten 
beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 
10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7 
in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt 
u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! 
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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Bel 050-3136000 of kijk op
opjachtnaarhetnoorderlicht.nl

BELEEF HET 
NOORDERLICHT

3-Daags noorderlicht weekend 
Tromsø vanaf € 549 pp

4-Daags familie winteravontuur 
Tromsø vanaf € 619 pp

8-Daags winter(sport) avontuur 
Lapland vanaf € 499 pp

Last minute 
in De achterhoek
Op een zeer rustige Buitenplaats in Winterswijk-
Miste. Heerlijk wandelen of fietsen in het prach-
tige coulisse landschap. In de maand oktober 
bieden wij deze recreatiewoningen aan voor een
all-in prijs van € 375 (Bongerd) en 
€ 300 (Narvik) per week.

Breukinkweg 3
7109BX Winterswijk-Miste
info@buitenplaatsindenoldenbongerd.nl
T 0543-565606

 

___________________________________________________________________________ 
    Buitenplaats In Den Olden Bongerd, Breukinkweg 3, 7109 BX Winterswijk – Miste 
    Telefoon: 0543 – 565606  
    Email: info@buitenplaatsindenoldenbongerd.nl Website: www.indenoldenbongerd.nl 
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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!!!

Diabetische voetwond

✁

Het Maasstad Ziekenhuis organiseert een informatieavond over 
diabetische voetwonden, het behandelen en voorkomen hiervan. 
U bent van harte welkom.

Dinsdag 5 november 2019, 19.15 - 21.30 uur

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

AANMELDEN

Praktische informatie

Datum  : Dinsdag 5 november

Tijd  : 19.15 - 21.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, 

    Maasstadzaal, 1e etage 

    Maasstadweg 21 

    Rotterdam

O
R

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.

   Ja, ik kom naar de voorlichting op 5 november 

  en ik kom: 

   alleen     met 1 introducé     met 2 introducees

  Dhr.     Mevr.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

E-mail*

Telefoonnummer

Geboortedatum

Dit formulier in een gesloten envelop en zonder 
postzegel sturen naar: 
 
Maasstad Ziekenhuis
t.a.v. Liesbeth Terlouw-Punt, locatiecode 0.G3.168. 
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.

Een diabetische voetwond is een wond aan de voet 

bij mensen met suikerziekte, welke niet of zeer 

langzaam geneest. Tijdens deze informatieavond 

vertellen verschillende specialisten en 

verpleegkundigen over het voorkomen van 

wonden, de mogelijke oorzaken en de behandeling 

en het voorkomen van herhaling. Uiteraard krijgt u 

ook de gelegenheid om vragen te stellen. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

bijeenkomst via het formulier rechts of via

www.maasstadziekenhuis.nl/diabetischevoet.

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt 

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Kerst aan de Achensee
8-daagse busreis

Kerst in het centrum van Berlijn 
5-daagse busreis

Kerst in de Neckarvallei 
8-daagse busreis

Kerst en Oud & Nieuw in Karinthië 
13-daagse busreis

Kerst met de Zwitserse treinen
8-daagse bus- en treinrondreis

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

Reiscode: kdach02

Reiscode: kdber03

Reiscode: kddit02

Reiscode: kdgmd02

Reiscode: kdch302

Reiscode: kdde304

vanaf € 589*
p.p.

vanaf € 499*
p.p.

vanaf € 629*
p.p.

vanaf € 1018*
p.p.

vanaf € 959*
p.p.

vanaf € 999*
p.p.

De mooiste kerstreizen per bus!

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

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

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

luxury class
touringcar

luxury class
touringcar



Gemakkelijk en snel bestellen
De Doelen
Schouwburgplein 50
Ro� erdam
Tel.: 010 - 217 17 17

Tekst: Miranda Smit

Vormgeving: Reclamestudio Baasimmedia

Zondag 10 November 2019

That’s Amore - Italiaanse Ochtend

A celebrati on of the unforgett able music of The Everly Brothers

‘Bye Bye Love’ is een heerlijke muzikale show waarin het vooral draait 
om de onvergetelijke muziek van de legendarische Everly Brothers. 
De muzikanten nemen u mee op een mooie muzikale reis door het 
bewogen leven van de wereldbefaamde broers Don & Phil Everly. 

U krijgt uiteraard de � jd om even heerlijk weg te dromen bij hun 
prach� ge ballads, maar even later kunt u ook weer uitbundig 
meezingen bij de sing along en de vele hits die zij vooral in de 60-er en 70-er jaren hebben uitgebracht. 
Na een uitverkochte première zijn de reac� es in het land overweldigend! 

De rollen van Don & Phil worden respec� evelijk ingevuld door Simon Burridge (UK)  en Marcel Hufnagel 
(NL). Deze geweldige vocalisten hebben beiden een schat aan ervaring en kruipen op een natuurlijke 
wijze in de vocale huid van Don & Phil Everly.  De show wordt muzikaal begeleid door de fantas� sche 
‘Live Session Band’, bestaande uit Alex Dutrieux, Randal Vitalis, Pepijn van Herk, Wesley Marotel, Roy 
Poncin en o.l.v. Harold Roso. 

Zondag 17 November 2019

Bye Bye Love - ode aan de Everly Brothers

Met orkest Symphonic Friends en solisten Arwin Kluft  en Huub Peters

Deze zondagochtend brengen het grote orkest Symphonic 
Friends, dirigent Rien den Hartog en solisten Arwin Klu�  en 
Huub Peters u in Italiaanse sferen. Bells will ring ti ng-a-ling-
a-ling, ti ng-a-ling-a-ling and you’ll sing “Vita bella”.
Prach� ge Italiaanse klassiekers van onder andere Bocelli 
maar ook muziek van Italiaanse componisten als Morricone, 
bekende nummers met een Italiaanse oorsprong, liedjes 
óver Italië, eigenlijk alles dat met Italië te maken hee�  kan 
zomaar voorbij komen deze zondag!

Tenor Arwin Klu�  zal een aantal stukken samen met het orkest uitvoeren. Arwin kreeg na� onale 
bekendheid door vele succesvolle televisie-optredens 

na onder andere Una Voce Par� colare. Hij 
trad verschillende keren op voor leden van 

het Koninklijk Huis, maakte een album en speelde 
hoofdrollen in reizende voorstellingen van de opere� e 

Die Czardasfürs� n en de musical Tarzan.
Zoals u van Rien den Hartog, zijn orkest en solisten 

gewend bent wordt dit weer een prach� ge 
warme ochtend vol herkenning en 

muzikale hoogstandjes. Zorgt dat u dit 
concert niet mist!

PROGRAMMA SEIZOEN 2019/2020
Zondag 10 november 2019:That’s Amore - Italiaanse Ochtend
Zondag 17 november 2019:Bye Bye Love – ode aan de Everly Brothers
Zondag 24 november 2019:Shanty Fes� val 2019
Zondag 8 december 2019:The Ramblers
Zondag 15 december 2019: De mooiste Close Harmony songs door DRI3MAN
Zondag 22 december 2019: White Christmas at de Doelen
Zondag 26 januari 2020:De Wannebiezz meezing-ochtend
Zondag 9 februari 2020:Tata Mirando
Zondag 15 maart 2020:Wiener Tradi� on 
Zondag 22 maart 2020:Ode aan Barbra Streisand door Petra Berger

Een Hanson produc� e

De

in de Doelen 

De

in de Doelen 

De voorverkoopservice van de 
Zondagochtendconcerten sluit 
op  15 maart 2020 indien u ge-
bruik maakt van de service voor 
toezending van een acceptgi-
rokaart. Op de verkoopadres-
sen kunt u t/m 22 maart 2020 
terecht voor contante betaling.

Stuur het ingevulde bestelformulier naar:
Theater & Organisa� ebureau
Hanson, Postbus 37014,
3005 LA Ro� erdam
U betaalt pas als u de beves� ging en 
acceptgirokaart van Organisa� ebureau 
Hanson hee�  ontvangen. De bestelde 
kaarten reserveren wij twee weken voor u. 
Na betaling zenden we de concertkaarten toe.

ADRESSEN VOORVERKOOP
Theater & Organisa� ebureau Hanson
Sportweg 6
2751 ET Moerkapelle
Tel.: 010 - 422 52 44
www.zondagochtendconcerten.nl



U wilde massaal méér shanty, dus na de 
grote successen van onze eerdere Shanty 
Fes� vals in de Doelen organiseren wij 
dit fes� val op veler verzoek nogmaals in 
een nog uitgebreidere versie! Deze edi� e 
zullen er een aantal speciale muzikale 
verrassingen zijn, zorg dat u erbij bent!

Shantykoor De Hoeksche Waard onder 
leiding van Paula van Wanrooy, De 
Brulboei uit Zwijndrecht (o.l.v. Anny van 
Wanrooy) en De Hoekse Tranentrekkers 

zijn er wederom bij, maar zij nodigen 
speciaal voor dit concert een extra 
gastkoor uit, zijnde Schiehaven uit 
Pijnacker. 
Met deze vier koren ontstaat er een 
geweldig gezamenlijk harmonieus muzikaal 
concept, waarin plaats is voor zowel 
tradi� onele shanty’s als zeemansliederen. 
Kom lekker meezingen en meedeinen op 
deze gezellige en muzikale woelige baren 
op zondag 24 november 2019!

“Maarrr… wij komen terug.”  Dat was 
jarenlang de a� ondiging van oprichter 
Theo Uden Masman na een optreden 
van The Ramblers. En hij had gelijk. Ook 
nu, ruim negen� g jaar na de oprich� ng in 
1926, is het ‘Orchestra of the Centuries’ 
nog springlevend en laat men het publiek 
bij elk optreden losgaan op de klanken van 
hits  als ‘Wie is Loesje’ en ‘Weet Je Nog 
Wel Die Avond in de Regen’.

The Ramblers staan bekend om hun 
specifi eke sound die anno 2019 te 
omschrijven is als Big Band muziek met 
een moderne twist. Jong en oud wordt er 
door geraakt en dat hee�  vooral te maken 
met het feit dat The Ramblers hun muziek 
met passie brengen. Iedereen herkent 

zich in het plezier en de beleving  van de 
12-mansforma� e met zanger Dick Rienstra 
en onder de bezielende leiding van de 
legendarische drummer Cees Kranenburg. 
S� l blijven zi� en op je stoel is dan ook 
onmogelijk.

De drie muzikale vrienden Ferry van 
Leeuwen, Nick Bult en Lodewijk van 
Gorp nemen u deze zondagochtend 
driestemmig mee langs de allermooiste 
close harmony songs en West Coast-
gerelateerde nummers uit de jaren 
70 en 80 (Eagles, Jackson Browne, the 
Monkees, Doobie Brothers e.v.a), zichzelf 
begeleidend op gitaar, piano en saxofoon.

De mannen kennen een lange 
samenwerking in samenzang voor vele 
ar� esten, waaronder Marco Borsato 
en het Metropole Orkest, zowel live als 
op albums. Zij ontdekten dat hun drie 
stemmen, wanneer zij samenzingen, 
buitengewoon goed bij elkaar ‘kleuren’. 

Op onze website www.
zondagochtendconcerten.nl vindt u een 
video bij de informa� e over dit concert, 
zodat u alvast een voorproe� e krijgt van 

de warme, meerstemmige, muzikale en 
in� eme zondagochtend die de heren voor 
u in pe� o hebben!

DRI3MAN:
Ferry van Leeuwen (Marco Borsato, Ik Hou 
Van Holland, Edwin Evers Band)
Lodewijk van Gorp (Marco Borsato, Trijntje 
Oosterhuis, Metropole Orkest)
Nick Bult (Marco Borsato, Boudewijn de 
Groot, Venice, 3Js, Guus Meeuwis)

Over het enorm populaire concert White 
Christmas at de Doelen – dat vorig jaar 
het 25-jarig jubileum vierde - hoeven we 
u na al die jaren eigenlijk niets meer te 
vertellen. Het is inmiddels met recht een 
echte muzikale tradi� e. Sfeervol, warm, 
een echte muzikale Kerst. 

Dirigent Rien den Hartog is inmiddels 
na al die jaren een meer dan bekend 
gezicht voor het publiek van de 
Zondagochtendconcerten. Met zijn 
prach� ge en grote orkest Symphonic 
Friends komt hij graag ook dit jaar weer 
voor u naar de Doelen. Goede tradi� es zijn 
er immers om hoog te houden! 

Zij spelen voor u nummers die juist de 
maand december zo gezellig en sfeervol 
maken.

In dit Kerstprogramma zullen, zoals 
u van Rien den Hartog gewend bent, 
weer een paar verrassingen zi� en. In 
de loop der jaren waren er bijvoorbeeld 
onder andere verschillende geweldige 
(bekende) solisten, (kinder)koren en een 
doedelzakspeler. Als u wilt weten wat Rien 
den Hartog op zondag 22 december voor 
u in pe� o hee� , zorg dan dat u de kaarten 
� jdig bestelt want dit populaire concert is 
meestal helemaal uitverkocht.

Djangela Mirando is een kleinzoon 
van wijlen Josef Weiss (1895-1967), 
de oprichter van het befaamde 
Zigeunerorkest ‘Tata Mirando’. Van kind-
af-aan leerde Djangela de Mirando-muziek 
spelen van zijn vader en ooms. Hij kan 
met zijn zigeunerensemble pu� en uit 
een rijk en gevarieerd muziekrepertoire, 
opgebouwd vanaf begin 1900 toen de 
grootvader van Djangela met zijn vader en 
broers in het Duitse Zigeunerorkest Weiss 
speelde. 

Rond 1913 kreeg dit ensemble het 
predicaat ‘koninklijk’ toegekend door 
Groothertogin Louise von Baden. In de 
tweede hel�  van de 20-ste eeuw werd het 
Mirando-orkest regelma� g uitgenodigd op 
Paleis Soestdijk. Djangela was tevens zeer 
vereerd toen hij in januari 2013 met zijn 
ensemble Tata Mirando werd uitgenodigd 
voor een optreden op Huis ten Bosch ter 

gelegenheid van de 75-ste verjaardag van 
onze toenmalige Koningin Beatrix.

Djangela Mirando staat met zijn Zigeuner 
Ensemble Tata Mirando garant voor pure 
zigeunermuziek.

Zondag 8 december 2019

The Ramblers
‘ORCHESTRA OF THE CENTURIES’ SPRINGLEVEND

Zondag 22 december 2019

White Christmas at de Doelen
DRI3MAN - Drie stemmen, één geluid. 

Zondag 9 februari 2020

Tata Mirando

Zondag 24 november 2019

Shanty Fes� val 2019

Zondag 15 december 2019

De mooiste Close Harmony Songs

Zondag 26 januari 2020

EEN HELE GOEIEMORGE! 
MEEZINGCONCERT met de Wannebiezz Het Koninklijk Zigeunerorkest

De heren van het Ro� erdamse Trio de 
Wannebiezz zullen deze zondag met
liefde voor dag en dauw opstaan 
om u een bijzondere selec� e van 
heerlijke meezingliedjes een fantas� sch 
zondagochtend te bezorgen. Onvervalste 
smartlappen, het vrolijke repertoire van 
het vermaarde Cocktail Trio, een medley 
van de allerleukste en mooiste liedjes van 
Annie M.G. Schmidt, zalige meedeiners 
over de Ro� erdamse haven, kortom een 
mix van heel bekende en soms bíjna 
vergeten Hollandse klassiekers.

Maak een heerlijk vrolijk feestje van 
uw zondag en begin de dag met een 
lach! Kom lekker meezingen met de 
Wannebiezz, bestaande uit Arie van 
Ballegooie, Rocco di Cabrio en Gilles de 
la Tournique� e. Zij zijn onder andere 
bekend van hun vrolijke hit ‘Goeiemorge 
Zonneschijn’ en wij beloven u dat ze 

van uw zondagochtend ook een héle 
‘Goeiemorge’ zullen maken!

In de foyer wordt u al muzikaal begroet 
door smartlappenkoor De Krijsende 
Krengen, zodat u daarna volledig in de 
juiste meezingstemming de Grote Zaal zult 
betreden.

Dhr/Mevr.:

Telefoon:

E-mail:

Adres en huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

IBAN rekening 1):

Handtekening:

Ik ontvang van u een beves� ging en wacht met 
betalen op uw acceptgiro.

1) Dit IBAN nummer wordt door onze administra� e op uw 
acceptgiro vermeld.

10 november 2019 That’s Amore - Italiaanse Ochtend € 14,50

17 november 2019 Bye Bye Love - ode aan de Everly Brothers € 14,50

24 november 2019 Shanty Fes� val 2019 € 14,50

8 december 2019 The Ramblers € 14,50

15 december 2019 De mooiste Close Harmony songs € 14,50

22 december 2019 White Christmas at de Doelen € 14,50

26 januari 2020 De Wannebiezz meezing-ochtend € 14,50

9 februari 2020 Tata Mirando € 14,50

15 maart 2020 Wiener Tradi� on € 14,50

22 maart 2020 Ode aan Barbra Streisand door Petra Berger € 14,50

Kruis hier uw passe-partout van 
5 concerten aan.

Aantal Datum Omschrijving Prijs  Totaal

€ 67,50

€ 130,00

Keuze passe-partout: u kunt 5 Zondagochtend-concerten 
uit de reeks van 10 kiezen (5 x € 13,50 )

Passe-partout: 10 Zondagochtend-concerten x € 13,00
(losse kaarten: € 14,50)

  TOTAAL BEDRAG€ 4,00Administra� e, porto- en verzendkosten

BESTELFORMULIER

www.zondagochtendconcerten.nl

Zondag 15 maart 2020

Wiener Tradition
Zondag 22 maart 2020

Petra Berger
Tribute to Barbra Streisand

Na lange � jd en op veler verzoek
 komen zij heel graag weer een prach� ge 
zondagochtend voor u verzorgen! Wiener 
Tradi� on neemt in kleurige kostuums haar 
gasten mee door Opere� eland van weleer. 
Naar de sferen van de parken, terrassen 
en koffi  ehuizen van het oude Wenen en 
Budapest. 

De fantas� sche sopraan Angelique 
Wardenier werkte � en jaar bij de 
Hoofdstad Opere� e en in 1988 was 
zij winnares van het tv-programma 
Una Voce Par� colare. Naast vele 
opere� erollen zong zij ook diverse 

musicalrollen. Inmiddels speelt zij ruim 
10 seizoenen de rol van opera-zangeres 
Irina Mutsikova bij Opera della Casa. 
De charmante tenor Henk Kreukniet 
studeerde aan het conservatorium van 
Maastricht. Hij speelde in Europa in tal 
van operaproduc� es. Ook kunt u deze 
ochtend in dit ensemble genieten van 
de meesterlijke pianist Jack de Bie, de 
virtuoze Hongaarse violist Ernö Oláh, Sylvia 
Maessen op contrabas en Gert Wantenaar 
op accordeon.         

Dit beloo�  een ochtend te worden vol 
prach� ge opere� emuziek!

Om het repertoire van Barbra 
Streisand te vertolken heb je een 
topzangeres als Petra Berger nodig. 
Petra staat bekend om haar vocale 
veelzijdigheid en kwaliteit en weet 
daarmee al jaren een grote schare 
fans aan zich te binden. Tel daar 
haar persoonlijke bewondering voor 
Streisand bij op en alle ingrediënten 
voor een prach� ge hommage zijn 
aanwezig.

Met ‘Tribute to Barbra Streisand’ 
keert Petra terug naar de oorsprong 
van haar droom om zangeres te 
worden: levende legende Barbra 
Streisand. Niet alleen de allermooiste 
Streisand songs komen aan bod, 
maar ook nummers die perfect 
passen bij deze muzieks� jl. Nog maar 
zelden zijn songs van dit kaliber ‘live’ 
te beluisteren. Petra Berger hee�  
zich dit repertoire op fantas� sche en 
overtuigende wijze eigen gemaakt. 
Vocale hoogstandjes in combina� e 
met een enorme bezieling in de 
tekstbeleving maken dat het publiek 
geëmo� oneerd wordt en betoverd 
raakt. 
Samen met haar muzikanten 
zal Petra Berger het publiek in 
vervoering weten te brengen 
� jdens een schi� erend en integer 
Zondagochtendconcert.



U wilde massaal méér shanty, dus na de 
grote successen van onze eerdere Shanty 
Fes� vals in de Doelen organiseren wij 
dit fes� val op veler verzoek nogmaals in 
een nog uitgebreidere versie! Deze edi� e 
zullen er een aantal speciale muzikale 
verrassingen zijn, zorg dat u erbij bent!

Shantykoor De Hoeksche Waard onder 
leiding van Paula van Wanrooy, De 
Brulboei uit Zwijndrecht (o.l.v. Anny van 
Wanrooy) en De Hoekse Tranentrekkers 

zijn er wederom bij, maar zij nodigen 
speciaal voor dit concert een extra 
gastkoor uit, zijnde Schiehaven uit 
Pijnacker. 
Met deze vier koren ontstaat er een 
geweldig gezamenlijk harmonieus muzikaal 
concept, waarin plaats is voor zowel 
tradi� onele shanty’s als zeemansliederen. 
Kom lekker meezingen en meedeinen op 
deze gezellige en muzikale woelige baren 
op zondag 24 november 2019!

“Maarrr… wij komen terug.”  Dat was 
jarenlang de a� ondiging van oprichter 
Theo Uden Masman na een optreden 
van The Ramblers. En hij had gelijk. Ook 
nu, ruim negen� g jaar na de oprich� ng in 
1926, is het ‘Orchestra of the Centuries’ 
nog springlevend en laat men het publiek 
bij elk optreden losgaan op de klanken van 
hits  als ‘Wie is Loesje’ en ‘Weet Je Nog 
Wel Die Avond in de Regen’.

The Ramblers staan bekend om hun 
specifi eke sound die anno 2019 te 
omschrijven is als Big Band muziek met 
een moderne twist. Jong en oud wordt er 
door geraakt en dat hee�  vooral te maken 
met het feit dat The Ramblers hun muziek 
met passie brengen. Iedereen herkent 

zich in het plezier en de beleving  van de 
12-mansforma� e met zanger Dick Rienstra 
en onder de bezielende leiding van de 
legendarische drummer Cees Kranenburg. 
S� l blijven zi� en op je stoel is dan ook 
onmogelijk.

De drie muzikale vrienden Ferry van 
Leeuwen, Nick Bult en Lodewijk van 
Gorp nemen u deze zondagochtend 
driestemmig mee langs de allermooiste 
close harmony songs en West Coast-
gerelateerde nummers uit de jaren 
70 en 80 (Eagles, Jackson Browne, the 
Monkees, Doobie Brothers e.v.a), zichzelf 
begeleidend op gitaar, piano en saxofoon.

De mannen kennen een lange 
samenwerking in samenzang voor vele 
ar� esten, waaronder Marco Borsato 
en het Metropole Orkest, zowel live als 
op albums. Zij ontdekten dat hun drie 
stemmen, wanneer zij samenzingen, 
buitengewoon goed bij elkaar ‘kleuren’. 

Op onze website www.
zondagochtendconcerten.nl vindt u een 
video bij de informa� e over dit concert, 
zodat u alvast een voorproe� e krijgt van 

de warme, meerstemmige, muzikale en 
in� eme zondagochtend die de heren voor 
u in pe� o hebben!

DRI3MAN:
Ferry van Leeuwen (Marco Borsato, Ik Hou 
Van Holland, Edwin Evers Band)
Lodewijk van Gorp (Marco Borsato, Trijntje 
Oosterhuis, Metropole Orkest)
Nick Bult (Marco Borsato, Boudewijn de 
Groot, Venice, 3Js, Guus Meeuwis)

Over het enorm populaire concert White 
Christmas at de Doelen – dat vorig jaar 
het 25-jarig jubileum vierde - hoeven we 
u na al die jaren eigenlijk niets meer te 
vertellen. Het is inmiddels met recht een 
echte muzikale tradi� e. Sfeervol, warm, 
een echte muzikale Kerst. 

Dirigent Rien den Hartog is inmiddels 
na al die jaren een meer dan bekend 
gezicht voor het publiek van de 
Zondagochtendconcerten. Met zijn 
prach� ge en grote orkest Symphonic 
Friends komt hij graag ook dit jaar weer 
voor u naar de Doelen. Goede tradi� es zijn 
er immers om hoog te houden! 

Zij spelen voor u nummers die juist de 
maand december zo gezellig en sfeervol 
maken.

In dit Kerstprogramma zullen, zoals 
u van Rien den Hartog gewend bent, 
weer een paar verrassingen zi� en. In 
de loop der jaren waren er bijvoorbeeld 
onder andere verschillende geweldige 
(bekende) solisten, (kinder)koren en een 
doedelzakspeler. Als u wilt weten wat Rien 
den Hartog op zondag 22 december voor 
u in pe� o hee� , zorg dan dat u de kaarten 
� jdig bestelt want dit populaire concert is 
meestal helemaal uitverkocht.

Djangela Mirando is een kleinzoon 
van wijlen Josef Weiss (1895-1967), 
de oprichter van het befaamde 
Zigeunerorkest ‘Tata Mirando’. Van kind-
af-aan leerde Djangela de Mirando-muziek 
spelen van zijn vader en ooms. Hij kan 
met zijn zigeunerensemble pu� en uit 
een rijk en gevarieerd muziekrepertoire, 
opgebouwd vanaf begin 1900 toen de 
grootvader van Djangela met zijn vader en 
broers in het Duitse Zigeunerorkest Weiss 
speelde. 

Rond 1913 kreeg dit ensemble het 
predicaat ‘koninklijk’ toegekend door 
Groothertogin Louise von Baden. In de 
tweede hel�  van de 20-ste eeuw werd het 
Mirando-orkest regelma� g uitgenodigd op 
Paleis Soestdijk. Djangela was tevens zeer 
vereerd toen hij in januari 2013 met zijn 
ensemble Tata Mirando werd uitgenodigd 
voor een optreden op Huis ten Bosch ter 

gelegenheid van de 75-ste verjaardag van 
onze toenmalige Koningin Beatrix.

Djangela Mirando staat met zijn Zigeuner 
Ensemble Tata Mirando garant voor pure 
zigeunermuziek.

Zondag 8 december 2019

The Ramblers
‘ORCHESTRA OF THE CENTURIES’ SPRINGLEVEND

Zondag 22 december 2019

White Christmas at de Doelen
DRI3MAN - Drie stemmen, één geluid. 

Zondag 9 februari 2020

Tata Mirando

Zondag 24 november 2019

Shanty Fes� val 2019

Zondag 15 december 2019

De mooiste Close Harmony Songs

Zondag 26 januari 2020

EEN HELE GOEIEMORGE! 
MEEZINGCONCERT met de Wannebiezz Het Koninklijk Zigeunerorkest

De heren van het Ro� erdamse Trio de 
Wannebiezz zullen deze zondag met
liefde voor dag en dauw opstaan 
om u een bijzondere selec� e van 
heerlijke meezingliedjes een fantas� sch 
zondagochtend te bezorgen. Onvervalste 
smartlappen, het vrolijke repertoire van 
het vermaarde Cocktail Trio, een medley 
van de allerleukste en mooiste liedjes van 
Annie M.G. Schmidt, zalige meedeiners 
over de Ro� erdamse haven, kortom een 
mix van heel bekende en soms bíjna 
vergeten Hollandse klassiekers.

Maak een heerlijk vrolijk feestje van 
uw zondag en begin de dag met een 
lach! Kom lekker meezingen met de 
Wannebiezz, bestaande uit Arie van 
Ballegooie, Rocco di Cabrio en Gilles de 
la Tournique� e. Zij zijn onder andere 
bekend van hun vrolijke hit ‘Goeiemorge 
Zonneschijn’ en wij beloven u dat ze 

van uw zondagochtend ook een héle 
‘Goeiemorge’ zullen maken!

In de foyer wordt u al muzikaal begroet 
door smartlappenkoor De Krijsende 
Krengen, zodat u daarna volledig in de 
juiste meezingstemming de Grote Zaal zult 
betreden.

Dhr/Mevr.:

Telefoon:

E-mail:

Adres en huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

IBAN rekening 1):

Handtekening:

Ik ontvang van u een beves� ging en wacht met 
betalen op uw acceptgiro.

1) Dit IBAN nummer wordt door onze administra� e op uw 
acceptgiro vermeld.

10 november 2019 That’s Amore - Italiaanse Ochtend € 14,50

17 november 2019 Bye Bye Love - ode aan de Everly Brothers € 14,50

24 november 2019 Shanty Fes� val 2019 € 14,50

8 december 2019 The Ramblers € 14,50

15 december 2019 De mooiste Close Harmony songs € 14,50

22 december 2019 White Christmas at de Doelen € 14,50

26 januari 2020 De Wannebiezz meezing-ochtend € 14,50

9 februari 2020 Tata Mirando € 14,50

15 maart 2020 Wiener Tradi� on € 14,50

22 maart 2020 Ode aan Barbra Streisand door Petra Berger € 14,50

Kruis hier uw passe-partout van 
5 concerten aan.

Aantal Datum Omschrijving Prijs  Totaal

€ 67,50

€ 130,00

Keuze passe-partout: u kunt 5 Zondagochtend-concerten 
uit de reeks van 10 kiezen (5 x € 13,50 )

Passe-partout: 10 Zondagochtend-concerten x € 13,00
(losse kaarten: € 14,50)

  TOTAAL BEDRAG€ 4,00Administra� e, porto- en verzendkosten

BESTELFORMULIER

www.zondagochtendconcerten.nl

Zondag 15 maart 2020

Wiener Tradition
Zondag 22 maart 2020

Petra Berger
Tribute to Barbra Streisand

Na lange � jd en op veler verzoek
 komen zij heel graag weer een prach� ge 
zondagochtend voor u verzorgen! Wiener 
Tradi� on neemt in kleurige kostuums haar 
gasten mee door Opere� eland van weleer. 
Naar de sferen van de parken, terrassen 
en koffi  ehuizen van het oude Wenen en 
Budapest. 

De fantas� sche sopraan Angelique 
Wardenier werkte � en jaar bij de 
Hoofdstad Opere� e en in 1988 was 
zij winnares van het tv-programma 
Una Voce Par� colare. Naast vele 
opere� erollen zong zij ook diverse 

musicalrollen. Inmiddels speelt zij ruim 
10 seizoenen de rol van opera-zangeres 
Irina Mutsikova bij Opera della Casa. 
De charmante tenor Henk Kreukniet 
studeerde aan het conservatorium van 
Maastricht. Hij speelde in Europa in tal 
van operaproduc� es. Ook kunt u deze 
ochtend in dit ensemble genieten van 
de meesterlijke pianist Jack de Bie, de 
virtuoze Hongaarse violist Ernö Oláh, Sylvia 
Maessen op contrabas en Gert Wantenaar 
op accordeon.         

Dit beloo�  een ochtend te worden vol 
prach� ge opere� emuziek!

Om het repertoire van Barbra 
Streisand te vertolken heb je een 
topzangeres als Petra Berger nodig. 
Petra staat bekend om haar vocale 
veelzijdigheid en kwaliteit en weet 
daarmee al jaren een grote schare 
fans aan zich te binden. Tel daar 
haar persoonlijke bewondering voor 
Streisand bij op en alle ingrediënten 
voor een prach� ge hommage zijn 
aanwezig.

Met ‘Tribute to Barbra Streisand’ 
keert Petra terug naar de oorsprong 
van haar droom om zangeres te 
worden: levende legende Barbra 
Streisand. Niet alleen de allermooiste 
Streisand songs komen aan bod, 
maar ook nummers die perfect 
passen bij deze muzieks� jl. Nog maar 
zelden zijn songs van dit kaliber ‘live’ 
te beluisteren. Petra Berger hee�  
zich dit repertoire op fantas� sche en 
overtuigende wijze eigen gemaakt. 
Vocale hoogstandjes in combina� e 
met een enorme bezieling in de 
tekstbeleving maken dat het publiek 
geëmo� oneerd wordt en betoverd 
raakt. 
Samen met haar muzikanten 
zal Petra Berger het publiek in 
vervoering weten te brengen 
� jdens een schi� erend en integer 
Zondagochtendconcert.



Iedere dinsdag in de even weken gratis 
verkrijgbaar bij de vele afhaalpunten in het 

Rijnmond-gebied zie  www.deoudrotterdammer.nl

Dé krant voor de 
Rotterdammer die 
zijn stad nooit vergeet

“ZONDAGKAARTJE MET

UITGEBREIDE
HIGH TEA
TOGETHER 33,50”

SPECIALE DOELEN-DEAL

OP SLECHTS 

5 MINUTEN 

LOPEN VANAF 

DE DOELEN

STATIONSPLEIN 45 - 3013 AK - ROTTERDAM -  010 411 9550 - INFO@ENGELS.NL - WWW.ENGELS.NL

Overige informatie

Locatie, Tijden & Parkeren
Loca� e
De Doelen, Grote Zaal
Schouwburgplein 50 te Ro� erdam. 
Tel. 010 217 17 17.

Tijden
De foyer van de Doelen opent 
haar deuren om 09.45 uur.

De Grote Zaal – waar u zelf een 
plaats kiest – kunt u betreden om 
10.30 uur. 

Er wordt dan inloopmuziek gespeeld 
door de pianist.

Het concert begint om 11.00 uur en 
eindigt om ongeveer 12.15 uur.
Er is géén pauze.

Parkeren
In de zeer directe omgeving 
van de Doelen zijn diverse 
parkeergarages, zoals Parkeergarage 
Schouwburgplein en Q-Park Weena.  
U betaalt hier de tarieven van deze 
garages.

Buiten - in het centrum van 
Ro� erdam - betaalt u op 
zondagmorgen vanaf 12.00 uur 
parkeergeld. U kunt echter vóór die 
� jd de auto neerze� en en betalen, 
de meter treedt dan pas om 12.00 
uur in werking.



  Piet Fransen, een Groningse melkboer 
die in 1965 van GVAV naar Feyenoord 
kwam, was ook zo’n opvallende. De 
Rotterdammers konden in die tijd 
wel wat kracht op het middenveld 
gebruiken en Piet was een krachtmens. 
Hij speelde mee in de legendari-
sche wedstrijd tegen Real Madrid 
die Feyenoord in de Kuip met 2-1 
won. Helaas verloor de club met 5-0 
in Madrid, vier treffers van Ferenc 
Puskás. De volgende ‘overstapper’, 
en nu weer van West naar Noord, was 
Theo Verlangen. Theo was trainer 
van Feyenoords derde elftal, toen het 
eerste amateurelftal. Tsja, dat was 
nog voor de scheiding van de profs en 
amateurs.
Hij werd trainer van FC Groningen en 
nam Peter Houtman, als ‘huurling’, 
mee naar het hoge noorden.
Het werd toen wel éénrichtingverkeer. 
Johan de Kock (Sliedrecht), Adrie van 
Tiggelen, Ron van de Berg, Edwin 
Olde Riekerink en John de Wolf, allen 
van Sparta, kwamen de Noorderlingen 
versterken. Houtman keerde er weer 
terug en in het jaar 1986 werd Rob 
Jacobs er ook nog eens trainer. De 
Rotterdamse haptonoom Ted Troost 
zorgde voor meer zelfvertrouwen in de 
‘koppies’. Alles bij elkaar leverde het 
de ploeg in elk geval méér fl air op en 
dat kwam het spel ten goede.
Nadat ook de Vlaardinger Wim 
Koevermans aan de selectie was 
toegevoegd en coach Hans Westerhof 
het trainersstokje van Jacobs had over-

genomen, brak voor FC Groningen de 
mooiste Europese periode aan.

     Jésus Gil y Gil 
In 1988 was Atletico Madrid de 
eerste tegenstander in de UEFA-cup 
competitie. Eerst thuis, in het Ooster-
parkstadion, en Atletico zag dit als een 
hapklaar brokje op weg naar succes in 
Europa.
Voorzitter Jésus Gil y Gil, tevens bur-
gemeester van Marbella, keek al als 
de overwinnaar tijdens het voorstellen 
aan het FC Groningen bestuur. Met 
een vergenoegde blik zat Gil tijdens 
het diner de dag vóór de wedstrijd, 
naast Groningen voorzitter Renze de 
Vries. Het was kostelijk om te zien 
hoe beiden met elkaar communi-
ceerden. Gil zei met een hand voor 
de mond iets tegen Renze en lachte 
daarna. Renze, de slimme varkensboer 
die buiten het Gronings geen enkele 
andere taal sprak of verstond, lachte 
dan terug en zei ook iets binnens-
monds. Zo hielden die twee elkaar 
tussen de happen en de slokken een 
avond bezig. Na de wedstrijd, de FC 
won met 1-0, bleef Gil de gentlemen 
zelve. En dat terwijl hij bekend stond 
als een rasechte etter. Het komt wel 
goed in Madrid, moet hij hebben 
gedacht.
Hij liet zijn ware aard zien na de door 
FC Groningen met 2-1 verloren wed-
strijd in het Estadio Vicente Calderón. 
Het uitdoelpunt van Groningen telde 
dubbel!

Van de nagemaakt charmante Gil was 
niets meer over!

   Vliegveld Eelde 
FC Groningen ging door in Europa en 
dat zette het bestuur aan het denken. 
‘t Is wat, telkens van Groningen 
helemaal naar Schiphol en dat terwijl 
op loopafstand het vliegveld Eelde 
ligt. De volgende tegenstander was 
Servette uit Genève. Theo Huizinga, 
manager van de club ging aan de slag 
en sloot een contract met de Belgische 
chartermaatschappij TEA.
De reis werd van begin tot eind een 
klucht. Het gezelschap, spelers, be-
geleiders en sponsors, zou om elf uur 
vertrekken. De kleine tweemotorige 
jet stond op tijd klaar. Bagage, eten, 
drinken en de passagiers waren aan 
boord en het vertreksein klonk…
Maar toen, de piloot had bij aankomst 
zijn motoren uitgezet en die kon hij 
niet starten. Daar was een generator 
voor nodig en die was er niet op 
Eelde.
Wat nu? De oplossing van de maat-
schappij was om met een ander toestel 
naar Eelde te komen en daarmee de 
motoren te starten. Het duurde wel 
even… Maar goed, het jetje kwam de 
landingsbaan afgereden en de piloot 
probeerde zo dicht mogelijk langs 
het stilstaande toestel te manoeuvre-
ren. Een paar passagiers kregen de 
zenuwen toen de vleugels elkaar bijna 
raakten. Dichterbij kon niet en de 
luchtslang van het ene naar het andere 

toestel werd uitgerold. Hè verdorie, 
de slang was net een metertje te kort. 
Iedereen uit het toestel en wachten 
in de vertrekhal, bagage en proviand 
overladen en ‘klaar is Kees’. In het 
andere toestel en vijf uur later op weg 
naar Genève.

   De zenuwen 
De zenuwen namen langzaam af en 
het dollen kon beginnen. Theo Hui-
zinga, de organisator had het gedaan. 
Het werd ‘Theo en TEA’ naar het 
populaire programma.
FC Groningen had thuis al gewonnen 
en speelde in Genève gelijk. Prima 
tegen een ploeg met Carl-Heinz Rum-
menigge en de oud-Feyenoorder John 
Eriksen in de basis.
En toen was het rush, rush, rush terug 
naar het vliegtuig want charters moch-
ten na elf uur niet meer vertrekken van 
Genève. Dan had het vliegtuigje naar 
Lyon moeten vertrekken en het FC  

Groningen gezelschap daar met de bus 
naar toe moeten gaan.
Dus, niet douchen, trainingspak aan 
en als de sodemieter naar de bus en 
het vliegveld. Vijf voor elf, de bus 
mocht naast het vliegtuigje stoppen, 
uitstappen en instappen. Er was geen 
douane of controleur om te contro-
leren of iedereen wel een ticket had. 
Er hing een zweetlucht in het toestel, 
het bewijs dat het team er iets aan had 
gedaan. Aanvoerder John de Wolf kon 
tevreden zijn, de volgende ronde was 
bereikt en zijn team kon in Groningen 
onder de douche.
De volgende tegenstander was VFB 
Stuttgart van trainer Arie Haan. De 
club vertrok niet van Eelde naar Stutt-
gart en kwam geen ronde verder maar 
de Groningse ‘reisgeschiedenis’ was 
gemaakt en staat in de boeken. 

   Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com 

 Theo en TEA in Groningen   
  Het begon misschien wel bij doelman Tonny van Leeuwen, de relatie Rotterdam - Groningen v.v. Hij 
ging in 1963 van Sparta naar GVAV, en werd de minst gepasseerde doelman in het betaalde voet-
bal. Na de onderscheiding die hij hiervoor kreeg van de KNVB in Rotterdam, verongelukte Tonny op 
weg naar huis in 1971. 
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 Met trainer Rob Jacobs nam de A-selectie het singletje 'FC Groningen Olé' op.    

 Door de lens van Hartog (314-315)

    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

     

        

 (314) Wie is deze 'vliegende Hollan-
der' en waar is in de jaren zestig de 
foto gemaakt?   

 (315) Duidelijk een modeshow, waarschijnlijk in de Rivierahal. Wie is wie?   
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               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 

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.

IEDERE 
DAG 
ANDERS!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Doorgeven is beter dan weggooien!

Ontvang tijdens de kinderboekenweek bij aankoop 
van een boek een handige boekenlegger cadeau!

THEMA 2019: REIS MEE!
KINDERBOEKENWEEK
2 t/m 13 OKTOBER

 

 
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 

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)

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)

Training Grip op je gezondheid

DEELNEMERS GEZOCHT!

Het Erasmus MC is met spoed op zoek naar deelnemers aan een 
zelfmanagement training ter bevordering van een gezonde leefstijl. 

Wat?
De training Grip op je gezondheid geeft u minder stress rondom gezondheid en 

meer vertrouwen in eigen kunnen. De regie in eigen hand nemen is de beste 
manier om uw gezondheid te behouden of te bevorderen. 

Een training duurt 6 weken; één keer per week een bijeenkomst van 2.5 uur. Een 
groep bestaat uit ongeveer 15 deelnemers.

Wie? 
Iedereen die de kans wil grijpen een gezonde leefstijl na te streven en zo lang 

mogelijk fit te blijven.

Hoe?
U kunt nu gratis deelnemen aan deze training. Ter compensatie voor uw tijd  en 

moeite geven wij bij het invullen van vragenlijsten een cadeaubon.

Waar en wanneer?
In het Erasmus MC starten wekelijks nieuwe trainingen.

Meer info en/of aanmelden?
Stuur een mail naar m.devries@erasmusmc.nl of bel 06 – 11 79 99 64
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Wij kopen 
uw Vastgoed                     

Snelle afwikkeling!

Verhuurd
Onverhuurd
Gebreken 

geen probleem

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

De mooiste stoffen voor 
uw meubelen
Ontzorgen
Gezond zitten kan rug-
klachten voorkomen
Toegewijd, vakbekwaam, 
eigentijds
Kwaliteit en service
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U zelf lekker voelen in uw eigen 
huis is een belangrijk onderdeel van 
ieders welbevinden. De Miedema’s 
weten dat. Zij presenteren de nieuw 
ingekochte interieurstoffen die zó 
verleidelijk zijn dat u uzelf erin wilt 

hullen. Van fluweelzacht en glanzend, 
naar grafisch en exotisch kleurrijk. 
Prachtige nieuwe stalenboeken van 
onder andere JAB, Kvadrat, Alcantara, 
De Ploeg en S&V worden getoond op 
de Kleiweg te Rotterdam.

Design klassiekers
“Naast dat we de mooiste stoffen 
willen laten zien kiezen we bewust 
niet voor de gemakkelijke weg en 
investeren we continu in duurzaam-
heid”, stelt Carry. “Tot op de dag van 
vandaag werken wij met dierlijke en 
natuurlijke producten en we zien erop 
toe dat deze minstens een EU groen 
keurmerk hebben. Neem bijvoorbeeld 
een natuurlijke vezel als wol, deze is 
bijzonder slijtvast en daardoor heel 
duurzaam. Een meubelstuk gestoffeerd 
met wol blijft mooi en gaat jarenlang 
mee en dat zie je terug in design klas-
siekers van eigen bodem als ARTI-
FORT, LEOLUX, GELDERLAND en 
GISPEN. Met trots mogen we zeggen 
dat wij daar onze specialiteit van heb-
ben gemaakt.”

Toepassingen
“Natuurlijk is het belangrijk dat u de 
mooiste stof voor uw meubel vindt 
en daar komen we samen ook zeker 
uit, maar even belangrijk is het om te 
kijken naar de eigenschappen van de 
stof in combinatie met de toepassing,” 
vertelt Tim. Over toepassingen kunnen 
ze bij MIEDEMA en Zn. heel veel 

meer vertellen.

Modern, klassiek, antiek
Stoffen geven een interieur kleur, 
warmte en cachet. U kunt ze ge-
bruiken van lampenkap tot kussen, 
van gordijn tot bedboord, van vaas 
tot fauteuil, van tas tot bank. Van 
modern via klassiek tot en met antiek. 

Voorts streven wij altijd om binnen 
tien werkdagen de meubels gestof-
feerd en wel bij de klant af te leveren. 
Dankzij onze relaties, reputatie en een 
prima mond-tot-mondreclame kunnen 
nog generaties profiteren van onze 
expertise.”

De mooiste stoffen voor uw meubelen
De temperatuur daalt, de windkracht neemt toe, evenals de 
kans op regen. Kortom, het is tijd om u op een bank of fauteuil 
te nestelen, maar wat als het meubelstuk niet meer voldoet 
aan uw wensen? Als het is verkleurd, versleten of uitgezakt of 
het meubel past eenvoudig niet meer in het interieur? Herken-
baar? Bij Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. weten ze daar 
raad mee.

Mede omdat er in een straal van 500 meter reeds 
drie woninginrichters zaten, besloot het drietal al 
gauw om er een specialistisch tintje aan te geven. 
Zo is toen de seniorenspeciaalzaak ontstaan. Zij 
konden nog niet bevroeden dat dit tot een groot 
succes zou leiden.
Collega Henk van Oossanen geniet inmiddels 
van een welverdiend pensioen. Hans en Carla 
Lammers zijn inmiddels ook al beginnende 
senioren,maar willen niet van stoppen weten. 
Nog veel te leuk en dankbaar om te doen,aldus de 
twee. Carla: “Een kopje koffie en een luisterend 
oor, daar beginnen we mee.” En Hans vult aan: 
“We doen ons best om aan ieder budget groot of 
klein een passende invulling te geven.”
U vindt bij dit familiebedrijf een ruime sortering 
vloerbedekkingen, bijvoorbeeld: tapijt, vinyl, 
PVC en laminaatvloeren. Vooral de laatste twee 

zijn duidelijk in opmars. Wat wilt u voor de 
ramen? Overgordijnen,vitrages,rolgordijnen, 
plissées, noem maar op: het is er allemaal. Ook 
de woon-en slaapmeubelen komen ruim aan bod. 
Van een enkele fauteuil tot complete bankstellen, 
dressoirs, eethoeken en bijzettafeltjes. Ook de 
slaapmeubelen zijn ruim aanwezig: ledikanten, 1 
persoons of 2 persoons eventueel gekoppeld en 
uitrijdbaar, nachtkastjes en linnenkasten.

Dit alles staat verspreid in de winkel en kelder. 
Er is een traplift en rollator aanwezig. Ontzorgen 
staat hier met hoofdletters geschreven. Meubels 
verplaatsen, vloeren verwijderen: geen probleem. 
Kent u ze nog niet? Ga er zeker eens een kijkje 
nemen! Geopend van dinsdag tot en met zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur.

Lammers en Van Oossanen ontzorgen
Het is alweer 22 jaar geleden dat Hans Lammers besloot dat het tijd was om sa-
men met zijn vrouw Carla en collega Henk van Oossanen een winkel te beginnen 
in woninginrichting artikelen. De beide heren hadden op dat moment ieder al ruim 
25 jaar ervaring in deze branche. Zij streken neer op Slinge 145, een leuke winkel-
straat in Rotterdam-zuid onder hun naam: Lammers & van Oossanen. 
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Als je zit is het belangrijk dat het lichaam zoveel 
mogelijk in zijn natuurlijke vorm wordt onder-
steund. Dat kan alleen met een op maat gemaakte 
of ingestelde fauteuil. Hiermee bereik je de meest 
ideale zithouding. Daarnaast is beweging ín de 
stoel van groot belang, door zoveel mogelijk van 
houding te veranderen. Met name de rug blijft 
daardoor in betere conditie. Een stoel met veel va-
riatie in houdingen is daarom altijd de beste keus.

Een stoel ‘op maat’
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat voor 
gezond zitten het volgende nodig is: de juiste zit-
hoogte, de juiste zitdiepte, de juiste armleuning-
hoogte, de juiste lendensteun en de juiste zithoek. 
Een stoel ‘op maat’ maakt dit mogelijk.

Regelmatig van houding veranderen kan gezond-
heidsproblemen verminderen en voorkomen. 
Hoe krijg je dat zittend in een stoel voor elkaar? 
Het antwoord: met de juiste verstelmogelijkhe-
den. Hiermee bedoelen we het verstellen van de 
beenondersteuning, de juiste relaxverstellingen en 
de sta-op functie. Alleen in een excellente fauteuil 
volgen deze verstelbewegingen de natuurlijke bio-
mechanische draaipunten van het lichaam.

Fitform beste keus
De kwaliteitsverschillen tussen fauteuils zijn 
groot. Experts in ‘gezond zitten’ bevelen het merk 
Fitform aan vanwege de meeste beweegmogelijk-
heden. Daarnaast zijn dit fauteuils van hoge kwa-
liteit met een langdurige garantie. Fitform-stoelen 
zijn van Hollandse makelij en worden grotendeels 
met de hand vervaardigd. Van zo’n fauteuil heb je 
vele jaren plezier.
Voor meer informatie over Fitform-fauteuils kunt 
u terecht bij: Het Welzijnswarenhuis, Schinkel-
sebaan 6 Capelle aan den IJssel. Geopend van 
dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Gratis parkeren 
voor de deur. Van 14 september t/m 19 oktober 
kunt u gebruikmaken van de exclusieve Fitform 
Najaarsactie 2019: luxe opties gratis ter waarde 
van max. € 499,- óf 2e fauteuil voor de halve 
prijs.

Gezond zitten kan rugklachten voorkomen
Veel mensen brengen een groot deel van de dag zittend door. Voor de tv, tijdens 
het werk of omdat bewegen niet meer zo gemakkelijk gaat. Hoe meer je zit, hoe 
belangrijker het is hóe je zit. Dit kan rugklachten en ander lichamelijke ongemak 
voorkomen en verminderen. Gezond zitten dus, en dat begint bij een verstelbare 
fauteuil van hoge kwaliteit. 

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. 

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

Gun uzelf de állerbeste fauteuil 
en profiteer van onze geweldige 
aanbieding!
Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of 
meerdere luxe opties gratis t.w.v. max. € 499,-.
Kies bijv. uit: fitMotion ‘bewegend zitten’, stoelverwar-
ming, draaiplateau of een accu.

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

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

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

Uw Fitform-dealer

Schinkelse Baan 6, 2908 LE Capelle aan de IJssel, Tel: 010-7600122
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.

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

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

          
           

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

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

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

Senioren ledikant Borneo  90 × 200cm  blank eiken 
inclusief vaste lattenbodem en comfort  matras.
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De liefde voor het vak zit dus al vanaf het begin 
in de genen van het bedrijf. Asto is ontwikkeld 
tot een Rotterdams familiebedrijf. De twee broers 
Martijn en Benno Waalboer zijn de tweede gene-
ratie Waalboer, die aan het roer staat en ze runnen 
een bedrijf in beweging. Ze zijn gerenommeerd 
leverancier van keukens en badkamers voor 
projectwoningbouw en richten zich daarnaast met 
toewijding op de regionale consument.

Persoonlijke benadering
Ervaring, enthousiasme en veelzijdigheid vormen 
de kern van de manier van werken van Asto 

Keukens voor u als particulier en in projecten. Zij 
combineren de traditionele waarden van het be-
drijf met hun eigentijdse ideeën. “Daarbij gaan we 
altijd uit van een persoonlijke benadering, eerlijk 
advies en hoogwaardige service.”

Openingstijden
De openingstijden van de showroom zijn van 
maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 17.30 uur, 
zaterdag 10.00 - 17.00 uur en zondag gesloten.

Asto Keukens, Driemansteeweg 170, 3084 CB 
Rotterdam. Tel. 010-4430210, www.asto.nl

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 
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 twee keer een warme douche van de 
Consumentenbond 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 kwaliteitsmeubelen tegen de scherpste 
prijs met een uitmuntende klantenservice. De 
showroom is inmiddels uitgebreid tot meer dan 
6000 vierkante meter, dus kom snel eens langs, u 
vindt altijd wat u zoekt!”

Asto Keukens: toegewijd, 
vakbekwaam, eigentijds

Voorbrood: 100 jaar kwaliteit en service

In 1973 ging Asto Keukens van start. Ben Waalboer nam de keukendivisie over 
van de Rotterdamse Koninklijke Houthandel Abraham Stolk, waar hij toen werkte. 
Gedreven door passie en vakmanschap besloot hij zelfstandig verder te gaan.

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

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

DE BESTE SERVICE TEGEN SCHERPE PRIJZEN

BOOMSTAMTAFEL
met spinpoot, blad eiken 
in grijze olie. Afmeting: 
240 x 100 x 76 cm.

OP=OP

Eenmalig € 995,-

DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR

VANAF € 1.395,-4 ZITS BANK

ACTIE GELDT ALLEEN VOOR WELLNESS MODELLEN EN LOOPT T/M 19 OKTOBER 2019.

BOXSPRING ‘FOCUS’ € 2.198,- (3C VLAK)
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door het voormalige café gonsde, 
is overbodig. Ze hadden allemaal 
een eigen verhaal dat het verleden 
bracht in het heden. Theo Arnz 
diende aan het bureau Linker 
Veerdam. Zijn eerste werkdag was 
meteen een spannende, want hij en 
collega’s raakten verwikkeld in een 
grote vechtpartij tussen Kapenezen 
en Noorse zeelieden. De mannen 
van het Vikingland stonden bekend 
als enorme drinkers en prima beta-
lende gasten. Maar als ze teveel en 
te diep in het glas hadden gekeken, 
konden ze ook strontvervelend en 
agressief worden.

Vrijplaats
Katendrecht was voor hen een 
vrijplaats en een plek van spanning 
en ontspanning in de buurt van 
hun vrachtschip. De jeugd van de 
Kaap had er een goeie aan, want 
als de energie van de zeelui door 
drank en hoeren en snoeren naar 
een minimum was gedaald, gingen 
ze hun roes uitslapen op het gras 
van de Delistraat. Vaak verloren 

ze dan muntgeld en daar waren de 
knullen van de Kaap op uit. Echt 
braaf opereerden ze ook weer niet, 
want een dronken zeeman was een 
willig slachtoffer voor het rollen 
van zijn zakken. Een andere, voor 
kinderen winstgevende, bezigheid 
was het pontveer tussen Katend-
recht en de Willemskade. Destijds 
een heel drukke oeververbinding 
voor fietsers en voetgangers. De 
steiger van en naar het heen-en-
weertje bestond uit planken met 
een spleet ertussen. Wachtenden 
lieten soms hun geld vallen en de 
muntjes verdwenen in het water. 
Onder de plankier was een glooiing 
van basaltkeien. Als het eb was, 
werden die zichtbaar en dat was 

het moment om de muntjes op 
te vissen. Die kwamen dan weer 
terecht in de kassa van de ijs- en 
patatwinkel in de Lombokstraat. 
“Een zak friet kostte een kwartje, 
maar als je een dubbeltje had, kon 
je ook kopen, maar het puntzakje 
was dan minder gevuld’’, vertelde 
een van de broers Damen (72 en 71 
jaar) uit Limburg. “Inderdaad, ik 
woon daar en kan mijn Katendrecht 
niet vergeten. Daarom ben ik hier. 
Maar ook om mijn klasgenoot Wil 
Reeuwijk te ontmoeten.’’

Pooiers
Kinderen en de vrouwen van lichte 
zeden konden elkaar ook waar-
deren als het ging om het doen 

van boodschappen bij een van de 
buurtwinkels. Wie zich daarmee 
bezighield werd rijkelijk beloond, 
soms zelf met een papieren gulden. 
Veel van de vrouwen werkten zelf-
standig, zonder het juk of de druk 
van een pooier en toen ook nog 
zonder drugs. Aan het harmonieus 
samengaan kwam in de jaren zestig 
en zeventig verandering, toen 
harde jongens dollartekens in hun 
ogen kregen en de touwtjes van de 
prostitutie in handen namen. Dat 
pikten actieve bewoners niet en 
zo ontstond een soms levensbe-
dreigende oorlog tussen hen en de 
pooiers. Theo Arnz en collega’s als 
Harry Pruysten en Arnold van der 
Heijden kunnen er boekdelen over 
schrijven. In twee van mijn boeken 
heb ik aandacht besteed aan die 
woelige jaren.
De 75-jarige Hugo de Cloe uit 
Papendrecht genoot eveneens van 
alle verhalen en de inhoud van de 
gesprekken vol herinneringen. Hij 
hoopt nog eens iets te vernemen 
van de beatband ‘First Sect’ met 
leadzanger Robbie. De groep was 
populair onder de strakke hand van 
de Schiedamse manager Bob van 
Vliet, later lid van het trio Mus-
tang, eveneens heel populair.
En dan het kattenkwaad waar me-
nig jonge Kapenees zich schuldig 
aan maakte, zoals het graaien van 
ongebrande olienoten. Bij het 
lossen ging er weleens een handje 
over straat. “Die mogen jullie ra-
pen’’, riep dan de bewaker die zijn 
mes stak in een van de zakken, die 
leegstroomde.
Huisvaders van de Kaap en hoeren 
werden uit elkaar gehouden. Als er 
een prostitué een café binnenging 
met het verzoek naar de wc te mo-
gen, kreeg ze daarna een afgeschei-
den plekje in de kroeg toegewezen. 
Als ze probeerde contact te maken, 
werd ze uit de zaak gezet.
En dan nog die keer dat een knul 
op straat een witte ballon dacht te 
hebben gevonden. Thuis werd het 
gezwollen ding hem ontnomen 
en direct zijn mond gewassen. In 
zijn onschuld had hij een gebruikt 
condoom opgeraapt.

Reacties: reinw@telfort.nl

Agenten, hoeren, havenwerkers en het merendeel van de Katendrechtse jeugd trokken in de 
voor- en naoorlogse jaren vrijwel probleemloos met elkaar op. Ze gunden elkaar een eigen 
territorium, al werd die afbakening af en toe ook overschreden. De toen ongeveer tweedui-
zend bewoners en werkers leefden niettemin zelfstandig. 

Gepensioneerd politieman Theo Arnz stipte het zaterdag 21 september nog maar eens aan op een reünie voor oud-
Katendrechters, in het Verhalenhuis aan de Veerlaan. De 94-jarige Arnz is zo ongeveer het geweten van de geschiedenis 
van het schiereiland. Met zijn zoon 
was hij van Nijmegen gekomen om 
al die ouwe knarren en meisjes van 
toen te ontmoeten. Ze waren met 
tachtig overal vandaan gekomen. 
Onderstrepen dat het enorm gezellig 
was, en de tijd van toen weer even 

De broers Ben en Gottfried 
Gelaudemans (links) en Willem 

van Meer (rechts) van de organisatie 
in gesprek met Theo Arnz. Foto’s Rein 

Wolters

Hulp bij jat-
ten olienoten

Natuurlijk ook foto’s en boeken van de Kaap bekijken en inzien.

Gezellig ‘kleppen’ over vroeger.

Willem de Knots

Naar aanleiding van een stukje in De Oud-
Rotterdammer van een tijd geleden over 
Willem de Knots wil ik graag iets over die 
bijzondere persoon vertellen. Ik werkte in 
1965 bij een machinebankwerkerij, de firma 
Cleton en Meijer aan de Adrien Milder-
straat. De bedrijfsleider was een aardige 
man met stekelhaar, die samen met zijn 
zoon en nog twee familieleden meewerkte 
in het bedrijf.
In 1965 werkten daar onder anderen Teun 
en Sam (die eigenlijk Piet heette) achter de 
draaibank. Toon en broer Willem Martin 
(die had een Chevrolet 55) en Rob, een 
soort Tarzan. Het was een leuke groep 
collega’s. Later kwam er nog een jongen 
bij die Jan heette en in de Zaagmolenstraat 
woonde. Achter de zaak was van de tuin een 
verlengstuk van de zaak gemaakt, overkapt 
met golfplaat. Daar werden hogedrukslan-
gen afgestroopt en van koppeling voorzien. 
Eentonig werk, maar als je dat werk wilde 
doen, kreeg je per week een tientje meer. 
Ik verdiende zo’n 40 gulden, dus ik ging 
slangen pellen.
Zo rond de zomer ging de deur van de 
verbouwde achtertuin open en kwam er een 
apart figuur de trap af. Zijn werkkleding 
had hij al aan. Die bestond uit een blauwe 
overall, rooie geruite pet en zwarte werk-
kisten. Onder de overall zat niets. Dit bleek 
niet alleen zijn werkkleding te zijn, maar 
ook zijn uitgaanstenue. Hij schatte ons even 
naar waarde en stelde zich voor als ‘de 
Stoker’. Willem de Knots mocht ook, maar 
voor ons werd het ‘de Stoker’. Het was in 
één woord een geweldig persoon, waar we 
verschrikkelijk om en mee gelachen hebben. 
Mij noemde hij al gelijk ‘de matroos’. En 
elke ochtend als hij de werkvloer betrad, 
meestal licht beneveld, brulde hij tegen mij: 
“Matroos, zijn die oliebakken al gevuld?”
De baas kreeg ok direct een andere naam 
van hem en heette voortaan ‘de Cactuskuif’. 
Verder gaf hij af en toe een show weg van 
wat hij zou doen als hij alleen zou zijn met 
de helaas overleden Mieke Telkamp, waar 
hij stapelgek op was. Ik wijd maar niet uit 
over die show. Als na de ochtendkoffie 
zijn roes over was, kon hij onder het werk 
enorme verhalen vertellen over de wilde 
vaart, maar ook over zijn zeker niet minder 
wilde weekenden. Als hij ‘s ochtends de 
zaak binnenkwam met een kater, moest je 
even uit zijn buurt blijven.
Eén anekdote schiet mij nog te binnen. Hij 
wilde op maandagochtend twee uur te laat 
de werkplaats in lopen, maar ‘de Cactus-
kuif’ eiste minstens een verklaring. Nou, 
die had hij. Hij deed een enorme mond 
open waar zeer zware alcoholdampen uit 
kwamen, pakte het hoofd van ‘de Cactus-
kuif’, drukte dat naar zijn mond en riep 
hard: “Daar is er één uitgetrokken!” Lich 
beneveld door de adem liet de kuif hem 
maar naar beneden gaan. Daar brulde hij 
eerst weer zijn orders naar me en barstte 
toen in lachen uit. “Zaggie dat, matroos? Ik 
wees een gat aan dat er al jaren zit…”
Zelden zo’n bijzondere man gekend. Hij 
oud zou hij geworden zijn? Ik heb hem zo’n 
half jaar mogen kennen. Zo’n mens vergeet 
je nooit meer.

P. de Jong
Manpad 52, 3075 TJ Rotterdam
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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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

DE BESTE PASVORM

    Molenvliet 121-123, Rotterdam-Lombardijen 
    Tel. (010) 4193057 • Maandag en koopavond  

  gesloten • Tram 2 en bus 76 stoppen voor onze  
deur • Kijk ook op www.anneliesdejongmode.nl 

of bezoek onze Facebookpagina.

Standaard maten 36 t/m 56
Korte maten 17 t/m 25
Taille-plus maten

U kent het probleem; een knellende 
tailleband en altijd alles te lang.  
Annelies heeft merken die u perfect

passen. Door de speciale taille-
plus pasvorm en onze korte 
maten, zit uw kleding  
gelijk perfect. 

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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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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Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
 De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar        € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)
 te incasseren van IBAN                                                                               tnv

     Handtekening:

Dhr./Mevr. Naam
 Adres
 Postcode + Plaats
 Telefoon
 E-mail

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Naam
 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.

Liftend naar Engeland
Leuke ingezonden brieven over 
liften naar Engeland in de vorige De 
Oud-Rotterdammer. Ook ik heb als 
20-jarige jongeman rond 1967, welis-
waar niet liftend, een soortgelijk kort 
zeereisje naar Londen gemaakt met 
het ms ASTRA met kapitein/eigenaar 
Haan. Dit schip voer destijds tezamen 
met het ms ESMA-B i.o.v. “Thames 
Line” traject Rotterdam - Londen v.v.
Verder had ik ook het genoegen en 
de kans gedurende deze periode met 
het ms BIRGO, varende voor de 
Norge Rhin Linen Bergen (N), een 
onvergetelijke veertiendaagse zeereis 
vanuit R’dam naar o.a. Haugesund, 
Hardanger Fjord, Bergen, Gunnes 
(Scunthorpe) (VK) en eindigend in 
Papenburg (WLD) te mogen maken. 
Anekdote om nooit te vergeten: wan-
neer wij in een van de kleine haventjes 
in Noorwegen gingen ‘passagieren’, 
nam eerste machinist Arne Johans-
sen altijd een fles(je) whisky in de 
binnenzak mee. In het plaatselijke 
etablissement(en) werd dan Coca 
Cola besteld, zodat we heerlijk, door 
de mixing, langzamerhand in de 
‘stemming’ kwamen, wat dan weer 
opviel en aantrekkingskracht had op 
de plaatselijke jongedames, die zich 
heel snel zich bij ons aansloten en 
meegenoten van de stiekeme whisky-
cola. Deze reizen kon ik maken 
vanwege mijn dienstverband bij de 
Cargadoor James Smith & Zoonen, 
waar ik als assistent-waterklerk werkte 
en zodoende de gezagvoerders van de 
betreffende schepen vrij goed kende. 
Vermeldenswaardig is dat ik deze 
reizen kosteloos, inclusief een bezoek 
aan Rederij Paal Wilson in Bergen, 
mocht maken!
Saillant detail is dat ik voor mijn 
intussen overleden ouders bij een 
van mijn latere werkgevers midden 
jaren 80 twee soortgelijke veertien-
daagse reisjes Rotterdam via enkele 
continentale Europese havens naar Ca-
sablanca v.v. met een van de schepen 

van Comanav (Compagnie Marocaine 
de Navigation Transport Company 
Casablanca) heb kunnen regelen. 
Dit ook mede dankzij hulp van mijn 
werkgever en gezagvoerders!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

Bommen en munitie
Ik wil graag reageren op het artikel 
over de Bommen en Munitie in De 
Oud-Rotterdammer nr 16. In de jaren 
70, tijdens de aanleg van de Metro 
tussen Coolsingel en het Oostplein bij 
het graven van de bouwput voor het 
Blaak station, kwamen we toen veel 
oude kademuren tegen van de Rotte 
die daar vroeger liep. Dat puin werd 
gebruikt voor de oprit om de bouwput 
in en uit te rijden voor de zandwagens. 
Maar de bouwput werd erg diep, 
omdat daar ook de Spoortunnel onder-

door moest komen, dus moest er een 
nieuwe oprit komen. Daar werd het 
puin van de oude oprit voor gebruikt. 
Op het moment dat de graafmachine 
de oude oprit aan het verwijderen 
was, had hij een bom in zijn graafbak 
waar wij wekenlang overheen gereden 
hadden. Dat was even schrikken; grote 
paniek, groot alarm, de omgeving 
werd afgesloten, trein en tram werden 
stilgelegd. Ook was er markt. De bom 
werd onschadelijk gemaakt. Het was 
een zogenaamde 900 ponder. Geluk-
kig is alles goed afgelopen. De andere 
dag konden we verder met graven.

Jan Poot
janriapoot@gmail.com

Cox en Feyenoord
Met veel herkenning het stukje van 
Gerard Cox gelezen over het spel 
van Feyenoord de laatste jaren. Het 

is inderdaad niet om aan te zien. Van 
de 90 minuten wordt er misschien 35 
minuten op de aanval gespeeld, de rest 
is tikje breed of terug. Maar ook de 
tegenstander is 40 minuten in balbezit, 
dus wat blijft er over voor het publiek 
dat hoopt op strijd op de helft van de 
tegenstander, zoals vroeger. En dan 
kan ik teruggaan naar de tijd van Van 
Hanegem, maar ook van Frazer en De 
Wolf. Nu ben je bang dat ze punten 
laten liggen tegen Sparta. Emmen en 
RKC zijn geduchte tegenstanders. 
Elke zondag hoop je op goed resultaat, 
maar vaak word je in spanning gehou-
den tot het eindsignaal, zoals tegen 
ADO Den Haag. Als de tegenstander 
het niet doet, helpen we wel een 
handje.
Ik ben al ruim 60 jaar supporter, maar 
het doet zeer om ze te zien worstelen 
in de wedstrijden. Ik ga niet meer naar 
de wedstrijden, omdat ik geen waarde 

krijg voor mijn geld. Aan tien minuten 
Studio Sport heb ik genoeg. Dan zie 
je alle hoogtepunten van de wedstrijd. 
Dit schrijf ik met pijn in mijn hart 
over mijn club.

A.Lagarde
aadernalagarde@upcmail.nl

Lijnbaan Plataan
De bekende Lijnbaan Plataan maakt 
kans 16 oktober te worden gekozen 
tot ‘Boom van het Jaar’. Onze boom 
heeft zeker de potentie te winnen, 
want eigenlijk heeft hij het mooiste, 
waargebeurde verhaal. De Lijnbaan 
Plataan werd in 1851 geplant. Hij 
overleefde als een van de weinige 
bomen het bombardement. Toentertijd 
stond hij in de tuin van het voormalige 
Coolsingelziekenhuis. De bommen 
legden vrijwel het gehele centrum 
plat. Ook het Coolsingelziekenhuis 
was zo goed als weggevaagd. Er 
stonden nog slechts wat buitenmuren, 
de achterpoort en de plataan. In 1961 
werd de Lijnbaan gerenoveerd. Door 
protest van zowel bewoners als de 
toenmalige ‘bomenman’, zoals de 
huidige verzorger hem noemt, kon 
de plataan blijven staan en werden 
de winkels om hem heen gebouwd. 
Nu is hij gigantisch qua grootte. Hoe 
hoog hij precies is, kan ik nergens 
vinden, maar hij torent hoog boven 
de bebouwing uit. Zijn stamomtrek is 
wel bekend: maar liefst 503 cm, ruim 
vijf meter dus. Eigenlijk is de plataan 
verworden tot een reusachtig, levend 
oorlogsmonument.
Wilt u ook stemmen op ‘onze’ Lijn-
baan Plataan? Dan via internet op: 
https://www.deboomvanhetjaar.nl/
stem-op-uw-boom#art_199308

Suzanne van Munster
suzannevanmunster@telfort.nl

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

1923 Strandvermaak in Hoek van Holland
De Metro gaat dan eindelijk rijden op de Hoekse lijn, maar moet nog worden doorgetrokken naar het strand. Vanaf 2021 
zal naar verwachting ook het station Hoek van Holland Strand klaar zijn. Pas dan is het weer net zo makkelijk als in 
1893. Ook toen al kon de trein je tot aan het strand brengen. Een eeuw geleden was het strand van Hoek van Holland al 
populair, want de trein was een perfect vervoermiddel om er te komen. Daardoor aangetrokken maakte de filmprodu-
cent Polygoon in 1923 al eens een mooi beeldverslag van dat strandvermaak. Die stomme film heeft de filmmaker van 
retrofilms Bas Romeijn nu uit de kast gehaald en er commentaar aan toegevoegd. Zo zien we nu: “De heren en dames, 
jongedames en jonge heren, voor het uitje gekleed in het Zondagse pak, de heren met stropdas of strikje, de dames in de 
mooiste jurk, en .. omdat het zomer is, met een mooie zomerhoed”.
Het is dus duidelijk dat het strandleven wel wat veranderd is, en juist dat maakt het leuk om deze film te bekijken. Dat 
kan, want al zijn terugkijkfilms zet hij te kijk op zijn website. En dat zijn er nog al wat. Ze hebben allemaal onderwerpen 
uit het verleden van de regio Rotterdam en Barendrecht. Ga daarvoor naar basromeijnfilms.blogspot.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



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 1 oktober 2019 pagina 27

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemelsblauw; 14. bezit van een boer; 
15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild zwijn; 21. land van de tovenaar; 22. woonboot; 24. walvisachtig zoogdier 
(mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in Brazilië (afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33. plechtige 
belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld; 38. lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot voorspoed; 
46. wandelplaats; 47. marterachtig roofdier; 48. Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52. leiriem; 54. 
soort weefsel; 56. vertragingstoestel; 58. neerslachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64. straatsteen; 
65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72. rekenopgave; 73. 
plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. plaats in Italië; 79. land in het Midden-
Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. graad bij judo; 83. snijbloem; 84. vruchtennat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).
 
Verticaal
1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet poeslief (vals); 6. zomer-
maand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8. bakplaats; 9. lof en eer; 10. germanium (scheik. afk.); 11. periode 
van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevangenis; 20. op grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai 
(draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27. hoofdkaas; 29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend 
voornaamwoord; 36. rusteloos heen en weer lopen; 37. kever; 39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. 
gesloten rijtuig (koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46. hoofdeksel; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (als-
mede); 54. vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoholische drank; 60. 
vol losse draden; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behandeling; 66. bedorven; 67. snijwerktuig; 69. Fries 
voor moeder; 71. opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten 
drinkbeker; 82. muzieknoot; 85. per persoon (afk.).

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer was een bekende zin uit een televisiesoapserie en luidde:

Voortdurend onderweg naar morgen

Veel inzenders hadden er geen probleem mee dat puzzeltje op te lossen en stuurden ons de juiste oplossing. Uit al 
die inzenders hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder een exemplaar van de dvd ‘De aanval’ ontvangen. Een 
documentaire over vijf dagen strijd in Rotterdam in mei 1940. De prijswinnaars zijn: D. v.d. Pligt, Ed Stoop, W. van 
Schaik, A. Rijsdijk en E. van Vliet.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we 
weer een leuke prijs in petto. Vijf prijs-
winnaars krijgen ieder twee toegangs-
kaarten voor de beurs KreaDoe, die 
van 30 oktober tot en met 3 november 
wordt gehouden in de Jaarbeurs in 
Utrecht.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 
10 OKTOBER 2019 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post 
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U 
kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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50 9 73 31 58 34 41 55 36 82

20 39 11 42 13 45 74 59 16 40 72 33 38

19 70 5 49 84 37 83 63 6 43 26

Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemels-
blauw; 14. bezit van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild zwijn; 21. land van de tove-
naar; 22. woonboot; 24. walvisachtig zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in Brazilië
(afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33. plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld;
38. lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot voorspoed; 46. wandelplaats; 47. marter-
achtig roofdier; 48. Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52. leiriem; 54. soort weefsel;
56. vertragingstoestel; 58. neerslachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64. straatsteen;
65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72.
rekenopgave; 73. plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. plaats in
Italië; 79. land in het Midden-Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. graad bij judo; 83. snijbloem; 84. vruchten-
nat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet
poeslief (vals); 6. zomermaand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8. bakplaats; 9. lof en eer; 10.
germanium (scheik. afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevangenis; 20. op
grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai (draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27.
hoofdkaas; 29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend voornaamwoord; 36. rusteloos
heen en weer lopen; 37. kever; 39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. gesloten rijtuig
(koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46. hoofdeksel; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (als-
mede); 54. vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoho-
lische drank; 60. vol losse draden; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behandeling; 66. bed-
orven; 67. snijwerktuig; 69. Fries voor moeder; 71. opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans
ruimtevaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten drinkbeker; 82. muzieknoot; 85. per persoon (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Leger des Heils zoekt col-
lectanten
Het Leger des Heils is op zoek 
naar collectanten in Rotterdam 
voor de jaarlijkse collecteweek van 
25 tot en met 30 november. Alleen 
met de hulp van vrijwilligers is het 
voor de organisatie mogelijk op 
buurtniveau activiteiten te blijven 
organiseren. Steeds meer mensen 
zijn op zichzelf teruggeworpen 
en niet iedereen redt het alleen. 
Voor deze mensen wil het Leger 
des Heils een vangnet bieden. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld door middel 
van maaltijdprojecten, schuldhulp-
verlening, spelletjesmiddagen, 
kledingwinkels, en de soepbus. 
Voor deze buurtgerichte activitei-
ten ontvangt het Leger des Heils 
geen subsidie. Deze activiteiten 
worden dus volledig betaald vanuit 
donaties. Het Leger des Heils 
organiseert daarom een landelijke 
collecteweek, dit jaar van 25 tot 
en met 30 november. De hulp van 
vrijwilligers is daarbij keihard 
nodig. Want samenleven doe je dus 
niet alleen. Meld je aan via www.
legerdesheils.nl/collecte

Lustrumfeest 85-jarig 
RGHC Tempo ‘34
De Rotterdamse Gemengde 
Hockeyclub Tempo ‘34 bestaat 
6 oktober 85 jaar en is verreweg 

de oudste vereniging uit de regio 
IJsselmonde, Voorne, Putten en 
Hoeksche Waard. De vereniging 
heeft een rijke geschiedenis. In de 
oorlogsjaren speelde Tempo ‘34 
naast Feyenoord, aan de Kromme 
Zandweg toen er van de bezet-
ter niet meer gevoetbald mocht 
worden in de Kuip. De naoorlogse 
jaren waren sportief gezien heel 
succesvolle jaren. 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 
resultaat. Na verhuizing naar Var-
kenoord (vlakbij het Feyenoordsta-
dion), de Spinozaweg heeft Tempo 
‘34 nu al 18 jaar zijn velden aan 
de Zuiderparkweg. Veel talentvolle 
mini’s zijn bij Tempo ‘34 met hoc-
keyen begonnen. Twee speelsters 
zijn toonaangevende internationals 
geworden: Fatima Moreiro 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 competitie-
wedstrijden gespeeld worden door 
de jeugd waarna 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 wor-
den. 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 ont-
vangen, mail dan naar tempo34lus-
trum@gmail.com.

De Lustrumcommissie

Puzzel
Ik heb een complete puzzel van 
750 stukjes. Voorstelling van 
Scheepswerf in Krimpen aan den 
IJssel bouw van twee Nedlloyd-
schepen. Op de achtergrond de 
Van Brienenoordbrug. Graag wil 
ik hem geven aan een oud-Van der 
Giessen- of Nedlloydmedewerker. 
De puzzel kan worden opgehaald 
in Krimpen aan de Lek.

Mw. F.Simons-van de Laar
0180-516114 / 06-
33858938
f.simons001@hetnet.nl

Jaargangen
Ik ben in het bezit van 
zeker drie jaargangen van 
De Oud-Rotterdammer. 
Wie ze wil, kan ze bij mij 

komen afhalen. Weggooien vind ik 
zonde. Misschien hebben andere 
lezers er nog plezier aan.

J.M. Faasse
06-53220714
c_faasse24@hotmail.com

Ina Braal
Al geruime tijd zoek ik mijn oud-
collega Ina Braal. Dat was haar 
meisjesnaam. Ze is getrouwd met 
Sjaak. Ze had toen een meisje. 
Misschien later meer kinderen. 
Voor haar trouwen woonde ze in 
Rotterdam Zuid. We werkten bij de 
thuiszorg in Rotterdam-West. Na 
haar trouwen is ze naar Eindhoven 
verhuisd. Ik zou haar graag nog 
eens spreken en ontmoeten. Weet 
iemand waar Ina en Sjaak wonen?

Jannie den Butter-Hoogenboom
Brahmsstraat 134
2901 JE Capelle a/ d IJssel
Tel. 010- 2029565

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.

Reünie TOGB
Vrijdag 4 oktober is er een reünie voor de leden 
en oud-leden van TOGB. Onder het genot van een 
hapje en een drankje lekker bijpraten met oude 
club- en teamgenoten. Inloop vanaf 17.00 uur. Wilt 
u foto’s, krantenknipsels of ander moois beschik-
baar stellen voor de reünie? Geef dit dan aan bij de 
aanmelding. Aanmelden via: reunie90jaartogb@
gmail.com

Wil van Velzen
Secretaris TOGB afd. Voetbal
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50 9 73 31 58 34 41 55 36 82

20 39 11 42 13 45 74 59 16 40 72 33 38

19 70 5 49 84 37 83 63 6 43 26

Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemels-
blauw; 14. bezit van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild zwijn; 21. land van de tove-
naar; 22. woonboot; 24. walvisachtig zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in Brazilië
(afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33. plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld;
38. lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot voorspoed; 46. wandelplaats; 47. marter-
achtig roofdier; 48. Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52. leiriem; 54. soort weefsel;
56. vertragingstoestel; 58. neerslachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64. straatsteen;
65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72.
rekenopgave; 73. plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. plaats in
Italië; 79. land in het Midden-Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. graad bij judo; 83. snijbloem; 84. vruchten-
nat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet
poeslief (vals); 6. zomermaand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8. bakplaats; 9. lof en eer; 10.
germanium (scheik. afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevangenis; 20. op
grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai (draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27.
hoofdkaas; 29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend voornaamwoord; 36. rusteloos
heen en weer lopen; 37. kever; 39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. gesloten rijtuig
(koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46. hoofdeksel; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (als-
mede); 54. vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoho-
lische drank; 60. vol losse draden; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behandeling; 66. bed-
orven; 67. snijwerktuig; 69. Fries voor moeder; 71. opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans
ruimtevaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten drinkbeker; 82. muzieknoot; 85. per persoon (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

DE  OUD-ROTTERDAMMERTJES

0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 8,9510 kilo

 Eigenheimers  
 

5 kilo € 4,95                      
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Harmony in 
black and white.

Get inspired. 
Driemanssteeweg 170, 
3084 CB Rotterdam
asto.nl
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