
“Oooie aaaoolen!!” “Wat roept 
die man toch?”, vroeg mijn 
moeder. Ik had geen idee. In 
de slaapkamer schoof ik het 
raam open en keek naar bene-
den. We zaten twee hoog in de 
Breitnerstraat en ik weet nog 
dat ik doodsangsten uitstond 
als mijn moeder, zittend in de 
vensterbank, maar met haar 
bovenlijf buiten achter het 
wat naar beneden geschoven 
raam, druk doende was dat 
raam te zemen. 

Zich vasthoudend aan datzelfde raam, 
met mijn vader die voor de zekerheid 
haar benen omlaag hield. Wàt een ri-
sico om de glazenwasser uit te sparen. 
Maar wij waren een arm gezin met 
zeven personen en elk dubbeltje werd 
twee keer omgedraaid voor het werd 
uitgegeven. En dus kroop mijn moeder 
regelmatig achterwaarts op de venster-
bank naar buiten om met die halsbre-
kende toeren de ramen te wassen.

Vlijmscherp
Maar nu stond beneden in de straat een 
kerel, die een bakfiets vol met gladio-
len had geladen en luidkeels zijn waar 
aanprijsde. Ach, deze keer geen be-
langstelling. Er reed ook wel eens een 
scharensliep door de straat, met een 
grote, verticaal draaiende, slijpsteen. 
Daar heb ik wel eens onze messen en 
scharen naartoe gebracht. Vlijmscherp 
werden die dan. Zo erg, dat je ze nau-
welijks durfde vast te houden.

Kolenboer
Mijn moeder was een degelijke 
huisvrouw, die de boel graag schoon 
hield. Elke week werden de meubels 
in de boenwas gezet en een keer per 
maand het zeil door het hele huis. 
Levensgevaarlijk was dat. Mijn moeder 
waarschuwde ook altijd voorzichtig te 
lopen. Geen overbodige raad, je gleed 
zo onderuit. Het hele huis rook naar de 
boenwas. Eens in de zoveel tijd kwam 
de kolenboer langs. Zuchtend en slof-
fend sjokten ze, krom van de zware zak 
kolen op hun schouder, de drie trappen 
op naar de derde verdieping, waar de 
bak van de kolen op het balkon stond. 

Een lange zwarte doek tegen het stof 
op hun hoofd en over hun schouders, 
de gezichten zwart als roet met alleen 
het wit van hun ogen zichtbaar, vond 
ik ze er maar eng uitzien. Grote, breed-
geschouderde mannen waren het. Maar 
ondanks hun voorzichtigheid lieten ze 
toch een spoor van gruis achter op de 
traploper en de trap. En dus was het 
daarna tijd beneden op straat de matten 
te kloppen.

Balletjes poetsen
Gelukkig hoefde ze niet alles alleen te 
doen, want één keer per week had ze 
hulp. Ik herinner me met afgrijzen de 
hulp die uit het buitenland kwam. Niet 
dat ze niet aardig was, hoor. Ze lachte 
regelmatig haar gouden tanden bloot 
die haar gebit sierden.
Ze kwam uit Hongarije en was wellicht 
een vluchtelinge, maar daar ben ik niet 
zeker van. Onze taal sprak ze in ieder 
geval allerminst. Maar de slechte her-
innering aan haar kwam vooral doordat 

ze mij regelmatig moest wassen in het 
bad. Op zich geen punt voor zo’n jong 
ventje, maar de hardhandige wijze 
waarop ze met een ruw washandje mijn 
balletjes poetste, waarbij ik regelmatig 
een luchtsprongetje maakte van de 
pijn, deed haar alleen maar in lachen 
uitbarsten.
Was het wraak op een kerel die haar in 
de steek had gelaten of was ze gewoon 
een beetje te hardhandig voor mijn tere 
delen? Feit is dat ik haar nooit vergeten 
ben.

Rekenwonder
Evenmin als de melkboer, die met zijn 
driewieler onze melk bezorgde in de 
straat. Freek heette hij en hij noemde 
zich steevast melkman. Want met 
boeren had hij niet zo veel. Een waar 
rekenwonder was ie. Razendsnel wist 
ie precies het bedrag van de flessen 
melk, karnemelk en vla. En niet te 
vergeten de pan met losse melk voor 
de pap. En ja, daar was het statiegeld 

van de lege flessen al vanaf getrok-
ken. Ik hielp hem graag in onze straat 
in de vakantietijd en sjouwde me een 
ongeluk met al die flessen. Van hem 
leerde ik de pan met losse melk van 
me af te dragen, zodat niet alle melk 
op mijn kleren klotste. En elke keer als 
hij zijn kar een stukje verder ver-
plaatste, mocht ik naast hem zitten op 
het bankje onder de overkapping van 
de wagen. Met een soort stang sloeg 
hij de motor aan, die aan het voorwiel 
zat. Wat een herrie maakte die motor. 
Kon je beter een paard gebruiken zoals 
die van de schillenboer. Maar die was 
vals en beet je als ie de kans kreeg, zo 
vertelde de schillenboer. Het paard had 
ook oogkleppen op en ik hield altijd 
wat angstvallig afstand van dat grote 
dier.

Amerikaanse legerwagen
Nee, dan zag ik toch liever de wagen 
van de groenteboer. Die had ie ver-
moedelijk van het Amerikaanse leger 

overgenomen, dat veel van die wagens 
had achtergelaten. Zo’n vierkant geval, 
met van die grote crosswielen. Ik vond 
het een stoer ding.
Ach, zo was er altijd wel wat te 
beleven in onze straat. Kerels met een 
grote ratel, die door de straat liepen om 
aan te kondigen dat de vuilniswagen 
er aankwam die dag. De vuilniswagen, 
die regelmatig zijn bak omhoog kie-
perde, waarbij soms nog een vuilnis-
bak aan de haken hing. Dat vonden we 
altijd spannend om te zien. Spannender 
dan het mannetje die achter de vuil-
niswagen reed met zijn bakfiets, met 
emmers sop om de vuilnisbakken te 
reinigen, die hij daarna op hun kop, om 
uit te lekken, langs de stoep zette.

Straatveger
En wat een wonderlijke wagen had de 
straatveger eigenlijk. Die kon van bui-
tenaf, lopend naast zijn voertuig, die 
wagen voortbewegen. Met hendels en 
een stuur aan de buitenkant. Ik heb dat 
later nooit meer gezien, maar handig 
was het wel.

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

In onze straat was altijd wat te beleven
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Kolenboeren in actie. Als de kolenzakken niet de trap op konden, werden ze omhoog gehesen naar het kolenhok van de bovenwoningen. (foto: Anefo/
Nationaal Archief)
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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

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

010 418 23 33  |  www.hess.nl
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www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

“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

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Eric van Heelsbergen
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

Juist bij een overlijden heeft u een 
uitvaartverzorger nodig die met een enkel 

woord begrijpt wat de wensen zijn. 
Die kan bogen op een jarenlange ervaring. 

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl

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)

In Prijs verlaagd!
Buizenwerf 139, Rotterdam

Nu: € 272.000 K.K.

LH Makelaars kijkt verder!
010-4520200

Bent u op zoek naar een appartement op een super Locatie?!
Pak dan nu uw kans! en maak een afspraak
voor een vrijblijvende bezichtiging!



rig in mijn boek ‘Het Witte Huis 
1898-1998’. Zo leuk, wanneer je als 
schrijver in de geschiedenis van een 
bepaald gebouw duikt, want zo kan 
gemeld worden dat er lang geleden 
vanaf Het Witte Huis ook nog onder 
andere reclame werd gemaakt door A. 

Driessen cacao, Bingham fabrikanten 
en Sander zeep.

Westermeijer
De reclame die wij ons allemaal nog 
zeer goed herinneren, is natuurlijk de 

levensgrote groene W met daaronder 
in witte letters ´Westermeijer´. Deze 
reclame heeft vanaf 1980 Het Witte 
Huis bijna 40 jaar gesierd.

Iedereen denkt dan ook dat projectont-
wikkelaar Tom Westermeijer eigenaar 
is geweest van het kantoorgebouw. 
Maar dat is dus niet waar. De Belgi-
sche firma Bom Oil is al decennia lang 
de huisbaas. Er kwam in 2017 wegens 
wanbeheer helaas een triest einde aan 
de Arnhemse firma Westermeijer.

Calex
Sedert medio 2018 staat er prominent 
een nieuwe reclame op het dak, en wel 
voor Calex, een topproduct (LEDlam-
pen) van Electro Cirkel bv, gevestigd 
in de Spaanse Polder. Vrijwel niemand 

weet dat dit bedrijf één van de grootste 
lichtleveranciers van ons land is. Dat 
hebben wij te danken aan de zakelijke 
initiatieven van de Rotterdammer pur 
sang, Rudolf van Zoelen. Zijn nuch-
tere commentaar: “Ik vind Het Witte 
Huis het meest iconische gebouw van 

Rotterdam. Ik wil juist graag vanaf die 
bekende plek mijn eigen lampenmerk 
helder etaleren. Ik hoop echt nog voor 
lange tijd!”

Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

Calex op Het Witte Huis
Iedere oudere Rotterdam-
mer (60+) herinnert zich van 
vroeger de befaamde Van 
Nelle-reclame op het dak 
van het Witte Huis. Koffie en 
thee werden zo al begin jaren 
dertig opvallend aangeprezen! 
Aan alles komt een einde. In 
1972 werd de enorme Van 
Nelle-stellage van het dak 
gehesen. 

Dat jaartal weet ik zeker, want dit feit 
beschrijf ik (inclusief foto) uitvoe-
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Dat is natuurlijk het leuke van het werk 
dat wij doen, als je begint is er niets en 
als je klaar bent is er een programma 
dat je vervolgens gaat spelen, in mijn 
geval veertig keer. Ze hadden me 
lekker gemaakt met de geruststelling 
dat de tournee zich in de theaters zo’n 
beetje in de buurt van Rotterdam zou 
afspelen, en dat zijn toptheaters, denk 
aan Barendrecht bijvoorbeeld, en 
Capelle en Spijkenisse, wij ‘monteren’ 
in Vlaardingen en de première is trou-
wens in Schiedam, ook een prachtige 
plek, maar ik heb op de speellijst ook al 
Sittard zien staan, en Assen en Almelo. 
Maar dat is helemaal niet erg, als de 
mensen je nog willen zien, wees blij, 
dan moet je er naar toe.
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat 
ik over het programma en het maken 
ervan schrijf, want als je daarmee 
bezig bent is er eigenlijk niets anders 
waar je aan denken kunt. Ik herhaal de 
uitspraak van Wim Kan nog maar eens: 
“Als je leeft voor je programma heb je 

geen leven, en als je niet leeft voor je 
programma heb je geen programma.”

De laatste keer dat ik een theatervoor-
stelling maakte is lang geleden. Dat 
was met Rients Gratama, God hebbe 
zijn ziel, in 1987. Die heette ‘Beperkte 
Dijkbewaking’ en die hebben we twee 
seizoenen gespeeld, met good old Bert 
Nicodem aan de piano. Maar Bert 
speelt niet meer, niet zo’n hele rits in 
ieder geval. Hoeveel keer zou ik met 
hem hebben gewerkt? De vier jaren 
en twee programma’s met Rients, 
ontelbare losse voorstellingen, ik weet 
niet hoeveel Zondagochtendconcerten. 
Het was voor mij altijd een geruststel-
lend gezicht, die onverstoorbare walrus 
achter de toetsen. (We gaan nog wel 
iets anders leuks doen, er moet weer 
een Nijntje- op- z’n- Rotjeknors komen 
en dat gaan wij samen schrijven.)

Mijn pianeur is deze keer Jean Louis 
van Dam, een uitermate kundige man. 

Met hem aan mijn vleugeltje hebben 
we al een paar repetities achter de 
rug en dat ging uitstekend. Hij heeft 
natuurlijk zijn elektronische doos van 
Pandora bij zich waar hij de meest wel-
luidende dan wel bizarre klanken uit 
kan laten komen, iets dat goed van pas 
komt bij bijvoorbeeld het lied ‘De bal-
lade van het Wonderorgel’, u weet wel, 
over het bombardement van 14 mei 
1940, want dat lied ga ik zeker doen.

We hebben ook al een bijeenkomst 
gehad met de techniek, geluid is uiter-
aard zeer belangrijk, en daar heb ik 
ook een maquette van het decor gezien, 
heel fantasierijk en bovenal ook heel 
praktisch.

Wat ik in het begin al schreef, wij 
maken iets uit niets, wij scheppen 
eigenlijk, wij zijn een beetje Onzelie-
veheer.

Je moet natuurlijk maken wat je zelf 
leuk en goed vindt, en mensen die je 
vertrouwt af en toe om hun mening 
vragen, en dan maar hopen dat de men-
sen het straks appreciëren. Want als wij 
altijd van tevoren zouden weten waar 
de mensen voor in de rij willen staan, 
dan waren wij schathemeltjerijk.

Ik eindig maar weer met Wim Kan, 
die met name succes behoorlijk wist te 
relativeren:

    
   “Achter al het applaus dat wij vandaag 
nog krijgen,

    
   Wacht reeds de donkere doos met paar-
devijgen…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk in uitvoering
U weet dat natuurlijk niet, maar dit stukje heb ik op het allerlaat-
ste moment ingeleverd. Het kon nog net mee. En dat komt omdat 
ik aan het repeteren ben voor mijn nieuwe programma en er pas 
na veel geplus en gemin tijd over bleef om het stukje te schrijven. 
De komende weken zal ik wel eens verstek moeten laten gaan 
vanwege tijdgebrek.
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

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.

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!!

Senioren ledikanten vanaf: € 239,-

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

  

    

  

Nieuw 

  

All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***  
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 239,€ 239,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
Epen  / ZuidEpen  / Zuid--LimburgLimburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   

   Kerstcruise over de romantische RijnKerstcruise over de romantische RijnKerstcruise over de romantische Rijn   
MS Oscar Wilde *****MS Oscar Wilde *****MS Oscar Wilde *****   

7 dagen 21 7 dagen 21 7 dagen 21 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 898,€ 898,€ 898,---   p.p.p.p.p.p.   

     Kerstcruise over majestueuze DonauKerstcruise over majestueuze DonauKerstcruise over majestueuze Donau   
MS Amadeus Queen *****MS Amadeus Queen *****MS Amadeus Queen *****   

8 dagen 21 8 dagen 21 8 dagen 21 ---   28 dec.  va. 28 dec.  va. 28 dec.  va. € 1.098,€ 1.098,€ 1.098,---   p.p.p.p.p.p.   

  

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed   
verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten  

  

  

  

  All Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantie   
De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen   

4 dagen 24 4 dagen 24 4 dagen 24 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   

  Kerstmarkten ValkenburgKerstmarkten ValkenburgKerstmarkten Valkenburg   
Hotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / Valkenburg   

3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. € 127,€ 127,€ 127,---   p.p.p.p.p.p.   

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels       

autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitslandautovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland 

 

   All Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst en   ///   of Oud & Nieuwof Oud & Nieuwof Oud & Nieuw   
Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar   
3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  € 239,€ 239,€ 239,---   p.p.p.p.p.p.   

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

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 234,€ 234,--  p.p.p.p.   

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

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

+ 65   Korting 

KerstKerst––  en Nieuwjaarreizen en Nieuwjaarreizen   

NIEUW    NIEUW    Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***  
  

              in Appelscha bij het Drentse en Friese Woldin Appelscha bij het Drentse en Friese Wold  
   

                                                                              Profiteer van de speciale Kerst KortingProfiteer van de speciale Kerst Korting  
                           4 dagen 4 dagen 4 dagen Kerst 24 Kerst 24 Kerst 24 ---   27 dec. van 27 dec. van 27 dec. van € 265,€ 265,€ 265,---   voor  voor  voor  € 210,€ 210,€ 210,---   p.p.p.p.p.p.   

                                          9 dagen 9 dagen 9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 675,€ 675,€ 675,---   voor  voor  voor  € 540,€ 540,€ 540,---   p.p.p.p.p.p.   
                                          3 dagen 3 dagen 3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 195,€ 195,€ 195,---   voor  voor  voor  € 155,€ 155,€ 155,---   p.p.p.p.p.p.   
                                       Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen   

20% Korting 

 voor alle 
vakanties zie 

   Kerst autovakantie BrabantKerst autovakantie BrabantKerst autovakantie Brabant   
Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten    

5 dagen 23 5 dagen 23 5 dagen 23 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 285,€ 285,€ 285,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotels Autovakanties All Inclusive Hotels Autovakanties   



 Ken je dit nog? Hier wordt een offi ciële eerste paal geslagen. Zoals er zovelen in het centrum van Rot-
terdam de grond in gingen en gaan. Maar dit was een heel bijzondere. Weet u om welk gebouw het ging? 
Was u erbij? Weet u wie de eerste paal sloeg? Heeft u herinneringen aan dit gebouw waar bijna iedere 
Rotterdammer en ook mensen uit de regio wel eens is geweest? 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.deoudrot-
terdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.   

  Jaap van Drunen: “Op de foto zie je de Koningin-
nebrug, de Hef en het transport van de nieuwe 
overspanning van de Papendrechtse brug. Ik 
dacht dat het circa 1967 was. Deze brugover-
spanning was gebouwd bij Penn & Bauduin 
in Dordrecht. Omdat het transport niet via de 
Dordtse bruggen kon, moest het een hele omweg 
maken via de Oude Maas, Nieuwe Maas, Noord 
en Merwede. De sleepboot waar je tegenaan kijkt, 
is de ‘Noorwegen’ van sleepdienst v/h Piet Smit 
jr., waar ik als tweede man machinekamer dienst 
deed. Ik verdiende dan een zakcentje bij, omdat 
ik als soldaat 1 (schipper) bij de AAT Vaartui-
gendienst gelegerd was in Papendrecht (lichting 
66-4). Ik herinner me dat we na het voltooien van 
het karwei allemaal een tientje fooi kregen van de 
directeur van Penn & Bauduin.”

    Klaas Kuipers: “Leuk om in De Oud-Rotter-
dammer een plaatje te zien van het transport 
van de Papendrechtse brug. Ze passeert hier de 
Julianabrug en de Hef in Rotterdam. Zou op 6 
mei 1967 geweest zijn, maar ik twijfel aan die 
datum. Bij andere foto’s wordt 5 mei vermeld. 
Is ook niet zo belangrijk. Deze brug is gebouwd 
bij Penn & Bauduin te Dordrecht op ongeveer 
vier kilometer afstand van de plek waar ze moest 
komen te liggen. Aangezien ze de bruggen over 
de Oude Maas in Dordrecht niet kon passeren, 
moest ze een 50 kilometer lange omweg maken 

over Oude en Nieuwe Maas en Noord. Zulke 
transporten zie je niet dagelijks. Vakmanschap 
waar een hoop organisatie aan voorafgaat. En be-
geleiding tijdens het transport. In die periode voer 
ik op de binnen(tank)vaart en was die dag met de 
Alcyone onderweg van de Botlek naar Helmond. 
Op de Oude Maas werden we ter hoogte van de 
Barendrechtse brug tegengehouden, omdat toen 
het transport daar de brug moest passeren. Dit 
soort plaatjes zet je terug in de tijd met de herin-
neringen die daarbij horen. En mooi om nog even 
te kunnen reageren. Dus lekker doorgaan met dit 
soort foto’s!”

    Ton van Hall: “Hier ziet u de tweede Van Brie-
nenoordbrug de Koninginnebrug (Koningshaven) 
passeren op weg naar zijn overnachtingsplaats ter 
hoogte van voormalige scheepswerf Piet Smit, 
komend van De Groot uit Zwijndrecht via de 
Oude Maas en de bruggen, Spijkenisse- en Bot-
lekbrug. Hierbij een foto dat hij vlakbij zijn plaats 
is. De dag dat hij wordt ingevaren waren wij met 
een gezelschap aan boord van de Pieter Caland 
heel de dag aanwezig, zelf was ik stuurman, 
samen met kapitein Joop de Jong. En van daaruit 
heb ik een aantal foto’s gemaakt waaronder deze. 
Zo kan je goed zien dat de brug geheel een krom-
ming heeft, maar bij het plaatsen is die vanzelf 
recht gekomen. Links van de foto zie je nog een 
drijvende bok. Er waren er drie, die met hun lie-

ren het geheel tussen de landhoofden trokken.”

    Wim den Boer: “Dit is de eerste Van Brienen-
oordbrug die vanaf Zwijndrecht - bij Grootint 
gebouwd - via de Oude Maas, Spijkenisse- en 
Botlekbrug en Nieuwe Maas voor de stad langs 
voer. Hier op deze foto de passage onder de Hef 
door, medio jaren zestig. Jaren later werd de 
tweede brug pas geplaatst. Die lijkt er sprekend 
op, maar is geheel opnieuw ontworpen en ook 
weer bij Grootint in Zwijndrecht gebouwd.”

    Judith de Heide: “Dit is het vervoer van de 
tweede Van Brienenoordbrug onder de Hef door. 
Het paste maar net aan, met het laagste laagwa-
ter. Veel scheepstoeters en waterspuiten toen hij 
precies midden onder de Hef even stil lag. Ik heb 
later ook nog staan kijken toen ie omhoog werd 
getakeld op zijn huidige ligplaats. Het vervoer 
was knap stukje pas- en meetwerk.”

    C. L. Keijzer: “Ik wil hierbij even reageren op de 
foto van Ken je dit nog Nr. 199. Het laat de pas-
sage van de Merwedebrug tussen Papendrecht en 
Dordrecht zien door de bruggen over de Konings-
haven in het voorjaar van 1967. De brug was 
gebouwd bij Penn en Bauduin in Dordrecht, maar 
kon vanwege zijn afmetingen niet door de brug-
gen in Dordrecht en moest dus via de Oude Maas, 
Nieuwe Maas en Noord naar de Merwede. De 
brug is 23 september 1967 geopend. Hierbij nog 
een foto dat het transport de Parkhaven passeert 
waar wij met het schip van mijn ouders lagen.”

    Adry den Boer: “Deze foto is van het transport 
van de tweede Van Brienenoordbrug op het 
moment dat het de Koninginnebrug passeert. De 
brug is gebouwd bij Grootint te Zwijndrecht. 
Het transport moest de Oude Maas en de Nieuwe 
Waterweg volgen om op de Nieuwe Maas uit te 
komen. Ook moest het de Spijkenisserbrug, de 
Botlekbrug en de Koninginnebrug passeren. De 
brug is gebouwd in 1989-1990. Dat passeren was 
een huzarenstukje, want er was links en rechts 
niet veel speling. De brug is op 1 mei in gebruik 
genomen.”

    Marcel Veldkamp: “Hier gaat de tweede Brie-
nenoordbrug door de Koningsbrug in 1989. Wij 
wonen in de Hoekse Waard vlakbij de voormalige 

Barendrechtsebrug. Toen hij door de Oude Maas 
voer, heb ik dat gefi lmd. Als u belangstelling hebt 
kunt u hem van mij krijgen.”

    Ruud Kuipers: “Dit is de tweede Van Brienen-
oordbrug, die is gebouwd bij de fi rma Grootint 
bv in Zwijndrecht en via de Oude Maas en Het 
Scheur en de Nieuwe Maas zo naar de eerste Van 
Brienenoordbrug werd gebracht. Met een lengte 
van ruim 300 meter en een hoogte van 45 meter 
was dit het grootste object dat ooit via de bin-
nenvaart werd verplaatst. Het hele transport heeft 
ongeveer 24 uur geduurd, doordat er verschil-
lende obstakels waren, zoals de Spijkenisserbrug 
en de Botlekbrug en hier op de foto de lastigste, 
de Hef en de Koninginnebrug. Met slechts enkele 
centimeters speling gaat hij hier onder de Hef en 
door de brug. Ondanks dat het midden in de nacht 
was, stonden er duizenden mensen langs de wa-
terkant en toen de sleepboten het transport onder 
de brug hadden doorgetrokken klonk er een groot 
applaus. Ik stond hier bij, het was echt geweldig 
dit maak je maar een keer in je leven mee.”

    J. Blonk: “Dit transport passeert op de foto Ken 
je dit nog? nr.199 de Konings- en de Hefbrug 
onderweg naar Papendrecht/Dordrecht. Dit was 
op zondag 7 mei 1967 en is de boogbrug die de 
oeververbinding over de Merwede tussen Papend-
recht en Dordrecht tot stand moest brengen. Het 
vervoer ging over een afstand van 55 kilometer 
met passages van zeven bruggen en een lengte 
van 206 meter en een breedte van 18,50 meter. 
Met een gewicht van 2400 ton. Dit transport 
werd destijds verzorgd door het sleepvaartbe-
drijf P.Smit en stond onder leiding van de heer 
H.Blonk, werkzaam bij de nautische dienst van 
dit sleepvaartbedrijf.”

    Jan Schuurman: “We zien hier het transport van 
de Merwedebrug. Thuis noemen we ‘m altijd de 
Papendrechtse brug. Hij ligt over de Merwede 
tussen Dordrecht en Papendrecht. Ik moet er 
dagelijks over naar mijn werk. De brug gaat 
regelmatig open voor het scheepvaartverkeer. Je 
mag er maar tachtig kilometer per uur rijden. En 
dat is oppassen als je vanuit Dordrecht erover 
komt, want vlak na een heuveltje staat een fl its-
paal. Zelfs mensen die het weten pakken er nog 
wel eens een bekeuring. Kassa!”

 Verwarring over nieuwe bruggen   
  Niet iedereen had meteen in de gaten om welke bruggen het nu precies ging op de 
foto van vier weken geleden in Ken je dit nog. Gedacht werd aan het transport van 
de (tweede) Van Brienenoordbrug. Maar dat was niet het geval. Het draaide al-
lemaal om het transport van de Papendrechtse brug, die de Koninginnebrug moest 
passeren in 1967. Op dezelfde foto is ook de Hef te zien. Omdat ook de verhalen 
van de mensen die ernaast zaten vaak heel mooi waren, hebben we daar er toch 
een aantal van geplaatst op deze pagina. 
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

Gemino 30 
Rollator

Vanaf  € 350,=

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

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

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

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

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux, 
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,  
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals 
scheepsstoffering.

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. 
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen, 
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent 
u uitgekeken op de kleur van uw interieur? Laat het 
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke 
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien 
uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes 
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom, 
papercord en webbing meubelen.

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

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

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux, 
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,  
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals 
scheepsstoffering.

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. 
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen, 
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent 
u uitgekeken op de kleur van uw interieur? Laat het 
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke 
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien 
uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes 
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom, 
papercord en webbing meubelen.

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

5 jaar 
garantie 

55plus 
korting

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

ELKE ZATERDAG
VAN 14:00 - 18:00 UUR

OP 93.4 FM

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



  Mijn man en ik zijn beiden 
begin zeventig en vijftig jaar 
gelukkig getrouwd. De kinde-
ren zijn groot en zelfstandig. 
De laatste tijd houdt de vraag 
ons bezig hoe we het beste 
voor elkaar tijdens leven kun-
nen zorgen en hoe we voor 
onze kinderen de afwikkeling 
van onze nalatenschap zo 
gemakkelijk mogelijk maken.  

  Het is verstandig op een gegeven 
moment de zaken voor later goed te 
regelen. Voor de een is dat met zestig, 
bij de ander is tachtig nog te vroeg. 
Toch menen wij dat hoe eerder u met 
het regelen van later aan de slag gaat, 
hoe gemakkelijker het is. Bovendien: 
een testament is niet in beton gegoten 
en u kunt dit dus altijd weer verande-
ren als de omstandigheden wijzigen.
Wij vinden een goede voorbereiding 
verstandig, omdat hierdoor u en de 
kinderen (na uw overlijden) niet voor 

onaangename verrassingen komen te 
staan. Wij denken dan allereerst aan 
een levenstestament, waarin u vastlegt 
wie namens u uw belangen mag be-
hartigen (fi nancieel/medisch) als u dat 
zelf niet meer kunt en bijvoorbeeld 
de woning kan verkopen als een van 
u niet meer wilsbekwaam is. Daarbij 
adviseren wij vaak op te nemen dat de 
gevolmachtigde mag schenken (onder 
welke voorwaarden en aan wie) ter 
voorkoming/vermindering van de 
eigen bijdrage zorg.
Naast de volmacht of levenstestament 
is het verstandig een testament te 
laten opstellen. In dit persoonlijke 

document legt u vast hoe de erfenis 
te zijner tijd verdeeld moet worden. 
Denk daarbij aan legaten aan klein-
kinderen of goede doelen, onterven of 
het benoemen van een executeur.
Dergelijke documenten zijn echter 
slechts het begin van een goede voor-
bereiding. Minstens zo belangrijk is 
een goede administratie, o.a. de bank-
rekeningen en van schenkingen die 
bij leven aan de kinderen of anderen 
zijn gedaan. Anders dan we laatst te-
genkwamen, hoeft u daarbij overigens 
niet de bankafschriften vanaf 1962 te 
bewaren, maar de belastingaangiftes 
of jaaroverzichten van de bank over 

een lange reeks van jaren is wel fi jn.
Ook de uitvaart hoort bij een goede 
voorbereiding. Maak het uw nabe-
staanden makkelijk door aan te geven 
of u begraven of gecremeerd wilt 
worden, welke muziek er mag klinken 
en of u wel of geen bloemen wilt. Een 
up to date adressenlijst mag daarnaast 
ook niet ontbreken.

    Helemaal alles voorkomen en goed 
regelen zal wellicht niet lukken, maar 
met een ordelijke administratie, een 
fatsoenlijk testament en de volmach-
ten voor als het nodig is, maakt u het 
uw partner en de kinderen een stuk 
gemakkelijker. Een grote hulp kan 
daarbij het Digitale Nalatenschaps-
dossier zijn, waar wij als Als Register-
Executeurs over beschikken. Hierin 
nemen we samen met u alle gegevens, 
stukken en informatie op die bij leven 
al bekend zijn. Dit digitale dossier 
is bovendien transparant voor u en 
later voor de erfgenamen, hetgeen 
weer problemen bij de afwikkeling 
voorkomt. Wilt u hier meer over we-
ten, neem dan gerust contact met ons 
op. Tel 010-3130824 of mail: info@
akto.nu   

Goed voorbereid zonder zorgen
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  Inwonen bij ouders  
Komt een kind weer bij de ouders 
wonen, dan heeft dat geen gevolgen 
voor de AOW, de alleenstaande-
AOW blijft gewoon hetzelfde. De 
kostendelersnorm voor AOW-ge-
rechtigden, ook wel mantelzorgboete 
genoemd, is volledig geschrapt. Wel 
kan het gevolgen hebben voor de 
aanvulling op de AOW. Deze krijgt u 
als u een onvolledige AOW-opbouw 
heeft, bijvoorbeeld door jaren in het 
buitenland gewoond te hebben. Op 
deze aanvulling (AIO) is de kosten-
delersnorm wel van toepassing; de 
aanvulling valt daardoor lager uit.

   De executeur stopt er mee  
Een executeur die zijn werk niet meer 
kan of wil uitvoeren, kan niet gewoon 
het bijltje erbij neergooien. Hij heeft 
de wettelijke plicht de afwikkeling 
van een nalatenschap goed over te 
dragen. De administratie moet dus op 
orde zijn en banksaldi moeten klop-
pen met de administratie. Ook moet 
er een lijst zijn van activiteiten die 
zijn afgehandeld en die nog niet klaar 
zijn. Het testament voorziet er in hoe 
de nieuwe executeur aangesteld kan 
worden; ofwel met een opvolgend 
executeur ofwel de rechter is aan zet.

   Ieder jaar erfbelasting? 
Onlangs kregen we de vraag van een 
weduwe die zojuist de verschuldigde 
erfbelasting over de erfenis van haar 
man had betaald. Zij vroeg zich 
af of ze die erfbelasting net als de 
inkomstenbelasting ieder jaar moest 
gaan betalen. Gelukkig is dat niet zo, 
de erfbelasting is eenmalig.

   Executeur in het testament 
veranderen 
Heeft u in uw testament een execu-
teur benoemd en vindt u dat achteraf 
toch niet zo’n goede keuze of is de 
executeur overleden of niet meer in 
staat zijn/haar taak uit te oefenen, dan 
moet u opnieuw naar de notaris. Een 
executeur kan namelijk alleen per 
testament benoemd worden.

   Verlopen schuld 
Wanneer iemand een ander een 
bedrag schuldig is, is het verstandig 

met enige regelmaat de hoogte van 
de vordering vast te stellen. Vooral 
als de schuldenaar zich niet aan de 
afspraken houdt over de rentebeta-
lingen en afl ossingen. Wijs de schul-
denaar iedere vijf jaar schriftelijk op 
zijn verplichtingen. Verjaring wordt 
hierdoor gestuit en voorkomt dat de 
vordering oninbaar wordt.

   Rijbewijs verlengen 
Vanaf 75 jaar moet het rijbewijs 
worden verlengd met een medische 
verklaring of aanvullend medisch 
onderzoek. Het CBR, dat beoordeelt 
óf en voor hoe lang het rijbewijs ver-
lengd mag worden, loopt echter ho-
peloos achter. Reden voor de minister 
aanvragers een jaar meer tijd te gun-
nen om met hun ‘oude’ rijbewijs door 
te rijden. Dat geldt voor 75-plussers 
die tijdig om verlenging van hun 
rijbewijs hebben verzocht vanwege 
het verlopen van hun rijbewijs.

  Uit de praktijk  

Over onterven valt veel te zeggen. 
Achter het onterven van een kind gaat 
vaak een hele geschiedenis schuil, die 
de niet-onterfde kinderen/erfgenamen 
vaak maar al te goed kennen. Het zijn 
vervolgens die kinderen die met het ont-
erfde kind moeten omgaan. Best lastig, 
want als het onterfde kind moeilijk wil 
doen, heeft het daar binnen de discussie 
over de legitieme portie behoorlijk veel 
ruimte voor. Denk allereerst aan het 
feit dat het onterfde kind geen spullen, 
maar geld krijgt. Door te stellen dat 
de inboedel een grote waarde verte-
genwoordigt, heeft dit kind daar direct 
belang bij, terwijl het zelf niet met 
de´rommel´ blijft zitten. In de tweede 
plaats gaan de kosten die met de afwik-
keling gemoeid zijn niet van de waarde 
van de legitieme portie af; de kosten 
van de afwikkeling opdrijven, schaadt 
de legitimaris dus niet (eventuele eigen 
kosten natuurlijk wel). En in de derde 
plaats: een legitimaris is niet aansprake-
lijk voor schulden. Los van de emoties 
zouden we dus kunnen zeggen dat het 
opeisen van de legitieme portie een 
‘loterij zonder nieten’ is. De legitimaris 
heeft bovendien recht op informatie en 
dat kan soms best ver gaan.
Juist in de situatie van een onterfd 
kind is het van belang emoties zoveel 
mogelijk buiten de deur te houden, 
transparant te werken en zo royaal mo-
gelijk te informeren. Brengt u dat niet 
op, zorg dan dat iemand anders dit van 
u overneemt. Als er geen executeur is, 
stel dan een boedelgevolmachtigde aan. 
Wij helpen u daarbij graag.

?

  Kijk uw abonnementen en 
lidmaatschappen na  Bij 
abonnementen kunt u na het afl o-
pen van de eerste abonnements-
periode per maand opzeggen. Bij 
verenigingen niet, die zegt u per 
jaar op. Wilt u stoppen met een of 
meer lidmaatschappen, dan is het 
nu de tijd om op te zeggen.

   Overstappen naar de 
Rotterdam-verzekering?  De 
gemeente Rotterdam heeft voor 
haar inwoners samen met VGZ een 
zorgverzekering samengesteld die 
behoorlijk compleet is en voor de 
laagste inkomens zelfs het eigen 
risico meeverzekert. De premie 
is wel wat hoger, maar dan is wel 
alles afgedekt.

   Zet de thermostaat een 
graad lager  Al snel is die lagere 
temperatuur gewoon en bespaart u 
toch weer ongeveer € 70 per jaar. 
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Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

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

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

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

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

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

Schoonheid in Gedenktekens

ook 
zaterdag 
geopend!

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 

 

‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

KENMERKEN:  
• Aantal woningen 103  
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;     
   een zeer ruime douche/toiletruimte met aan-   
   sluitingen voor wasmachine en condensdroger.  
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor  
   (binnengang) en hebben een groot balkon, de  
   begane grondwoningen hebben een deur naar het  
   terras.  
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of  
   westkant.  
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid  
   van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.  
   huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)  
   water, bewaking en beveiliging.  
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte  
   validiteit. 
 

 

 

 
• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een  
   videofooninstallatie (huistelefoon met  
   beeldscherm) en camerabewaking van de  
   hoofdingangen.  
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken  
   van de service- en zorgvoorziening alsmede het  
   personenalarmeringssysteem (noodroep-  
   installatie) die voor eigen rekening door  
   bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.  
   Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid  
   van de bewoners altijd voorop staan.  
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige  
   fietsenberging en een scootmobielruimte. 
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.  
   verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,      
   spelletjes, e.d. 

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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Ik ben geboren in 1945, in de Wilgen-
straat, op nummer 47b. Eind twintigste 
eeuw ben ik samen met één van mijn 
zussen nog eens teruggegaan naar deze 
straat en natuurlijk kwamen gelijk de 
herinneringen weer naar boven. Wij 
woonden vlak naast aardappelhandel 
Roodzand(t), waar de geiten vrolijk 
in het bedrijf rondliepen. Onder ons 
woonde de familie Jansen, waarvan 
hun zoon Wim Jansen volgens mijn 
moeder later bij Feyenoord is gaan 
voetballen. Tegenover ons de familie 
Kegel. De heer Kegel verkocht kaas 
op de markt in Rotterdam. Behalve 
rond 5 december. Dan liep hij over de 
markt om kinderen blij te maken. Zo 
gebeurde het dat de goedheiligman 
ons ook een bezoekje bracht.

Rondleiding
Ook komen er weer andere herinnerin-
gen naar boven. Herta, de herdershond 
die altijd tegen mij opsprong als ik uit 
de kleuterschool kwam. De bakkerskar 
die ik probeerde op te tillen, maar deze 
schoot aardig door, zodat mijn benen 
in de lucht hingen. En daar bengelde 
ik dan met mijn voetjes van de vloer. 
Toen mijn zus en ik onze herinnerin-
gen hadden gedeeld, wilden wij toch 
nog even op de foto bij de deur van 
ons geboortehuis.

Toen wij daar stonden, hadden wij al-
lebei dezelfde gedachten. Bel jij of bel 
ik? Helaas werd er niet opengedaan. 
Dan maar op de ouderwetse manier 
een brief geschreven en na verloop 
van tijd kregen wij een uitnodiging 
een kijkje te nemen in ons geboor-
tehuis. Wij werden heel gastvrij ont-
vangen door de familie die daar toen 
woonde. Na wat praten over de tijd dat 
mijn zus en ik daar leefden, kregen wij 
een rondleiding door het huis. Nou, 
geloof me, dat Maaswater begon weer 
aardig te koken.

Wasbeurt

Eerst het kleine keukentje, waar de teil 
stond voor de wekelijkse wasbeurt. 
Ik was als vierde aan de beurt, dus je 
begrijpt wel dat ik er viezer uitkwam 
dan dat ik er inging. De zus die na mij 
kwam had het nog slechter. Die had 
volgens mij ook nog eens koud water. 
Als je toen uit het raam naar beneden 
keek, zag je de ratten in de tuin van de 
familie Jansen lopen. Dit kwam, denk 
ik, door de aardappelhandel.

We zagen het kleine kamertje, waar 
mijn zus lag toen zij ziek was. De me-
terkast stond nog steeds op dezelfde 
plaats, alleen hoefden er nu geen 
muntjes meer in. En dan de trap naar 
de zolder, waar onder het dakraam een 
fonteintje hing. Wij sliepen op de zol-
der en als je in bed lag en dorst kreeg, 
kon je daar water drinken. Tenminste, 

dat dacht je, want voor je bij het fon-
teintje was riep je vader: “En nu heel 
snel je bed weer in.”
Waarschijnlijk kraakte de houten vloer 
iets te hard.

Schrikken
Na de rondleiding vertelde de zoon 
des huizes dat er wel het één en 
ander ging veranderen. Zo zouden de 
huizen gerenoveerd worden en zou er 
een plantsoen komen. Maar wat nou 
precies de plannen waren, was nog 
niet helemaal bekend. We waren altijd 
welkom bij deze familie.

Begin deze eeuw ben ik nog eens te-
rug gegaan om te zien of er al iets was 
veranderd. Maar dat was echt schrik-
ken. De Wilgenstraat ging niet verder 
meer dan tot nummer 26. Het stukje 
straat (gelegen tussen de Tochtstraat 
en de Pijnackerstraat), waar ik geboren 
ben, is gewoon van de aardbodem 
verdwenen. Als ik vanuit de Wilgen-

straat de Tochtstraat overstak, liep ik 
met mijn snuit tegen een muur.
Terwijl ik dit tot mij liet doordringen, 
kwam er net een mevrouw naar buiten.

Sterke arm
Op mijn vraag of zij wist waar dat 
stukje straat was, zei ze: “Meneer, 
daar is nooit een straat geweest.”
“Natuurlijk wel mevrouw, ik ben daar 
geboren.”
“Nee hoor, meneer. Ik woon hier al 
heel lang en geloof mij maar; daar is 
nooit een straat geweest.”
Nu ben ik op een leeftijd dat je wel 
eens iets vergeet, maar zou het dan al 
zo erg zijn?
Ik pakte mijn fiets en reed door de 
Meidoornstraat richting Pijnac-
kerstraat. Halverwege zag ik hek, met 
daarachter een binnenplaats waar po-
litieauto’s stonden. Doorfietsend naar 
de Pijnackerstraat moet daar ongeveer, 
bij de ingang van het politiebureau, de 
straat gelegen hebben waar mijn jeugd 
begon. Wat een geluk had ik toch weer 
dat er op hetzelfde moment een poli-
tieagent naar buiten kwam. Want als 
iemand weet hoe het 
in elkaar zit, dan is 
dit wel de sterke arm. 
Maar helaas deze 
meneer kon alleen 
vertellen dat hij niet 
in deze buurt woonde 
en pas een week in 
dit district werkte. 
Helaas kon niemand 
mij meer helpen. 
Ineens moest ik toen 
aan Wim Sonneveld 
denken, toen hij weer 
terugkwam in zijn 
dorp. Wat moet hij, 
net als ik, een rotge-
voel hebben gehad. Ik 
stapte maar weer op 
mijn fiets, keek nog 
een keer achterom en 
zong heel zachtjes:
 

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Die kaart die is mij heel wat waard
Het is de straat waar ik geboren ben
Maar op een dag toen kwam de sloop
Ik had nog wel een sprankje hoop
Maar alles ging verloren
Men gooide alle huizen plat
Zo kwam er plaats voor Hermandad
Het is gewoon te gek voor woorden

Het greep mij even bij de keel
Het werd mij allemaal teveel
Daar in dat ouwe noorden
Maar als ik nu weer in de buurt ben
Dan denk ik nog maar aan één ding
Dat stukje grond waar ik ben geboren
Leeft voort in mijn herinnering.”

Arie de KIevit
Lobeliaplein 1b
3202 HM Spijkenisse
0181 616511
ariedekievit45@gmail.com

 

O, Wilgenstraat, o, dierbaar plekje grond
Ik woon al jaren niet meer niet meer in Rotterdam, maar ze 
hebben mij verteld dat als het water uit de Maas door je aderen 
stroomt, je altijd Rotterdammer blijft, waar je ook gaat wonen. 
Nu moest ik enige tijd terug naar het Maasstad Ziekenhuis om 
bloed te geven. De mevrouw die dit mocht doen, zei tegen mij. 
“Meneer, ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel Maaswater”, 
dus het gezegde klopt wel. Maar de heer Cox zou zeggen: “Daar 
gaat het nu niet om.”
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De Wilgenstraat

De Wilgenstraat bestaat nog steeds

Arie de Kievit op 3-jarige leeftijd

Arie de Kievit en z'n zus voor de deur van onze vroegere woning. 
De foto is genomen in 1995.
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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,-

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

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

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

Kerst nabij historisch Heidelberg
5-daagse busreis

Kerst in Brussel, Lille en Luik 
5-daagse busreis

Kerst in Londen 
6-daagse busreis

Kerst in Wenen
8-daagse busreis

Kerst in sprankelend graafschap Kent
6-daagse busreis

Kerst in Hanzestad Lübeck
8-daagse busreis

Reiscode: KDLUD01

Reiscode: KDBRS01

Reiscode: KDLON02

Reiscode: KDWEN06

Reiscode: KDHYT02

Reiscode: KDLUB01

vanaf € 499*
p.p.

vanaf € 429*
p.p.

vanaf € 499*
p.p.

vanaf € 669 *
p.p.

vanaf € 539*
p.p.

vanaf € 649*
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

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

Rijk gevuld met zalm, 
tonijn  of garnalen.  
Nu 3 voor € 8,50
En ontvang de

 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 26/10:

Onze Huisgemaakte 
Viswraps 

4e gratis

De Vlaardingse 

Smarties 
zoeken: 

Dirigent 
Wij zijn een Nederlandstalig 

gezelligheidskoor en  repeteren op 
woensdagavond.    

 Ca. 20 optredens / jaar 

Bel of mail: 

Anneke de Vaal 06-33669374 of 
annekedevaal@live.nl 

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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)

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Er zijn weer 
nieuwe oogst 
peulvruchten

 

OUD-ROTTERDAMMERTJES
OOK EEN

OUD-ROTTERDAMMERTJE
PLAATSEN?

BEL. 0180-820244



Schrijfster Elise van de Weitgraven geeft ant-
woord op de vraag wie de man was achter het 
imposante Tuschinski Theater in Amsterdam, 
waar al bijna honderd jaar filmpremières worden 
gehouden.
Abraham Tuschinski was ambitieus, fantasierijk 
en had een missie: van een avondje uit wilde hij 
iets bijzonders maken. Hij creëerde prachtige 
theaters, met een rijke aankleding, die toch betaal-
baar waren voor iedereen. Met zijn creativiteit en 
doorzettingsvermogen overwon hij vele tegensla-
gen en lukte het hem een theaterimperium op te 
bouwen dat hij bleef uitbreiden, totdat de Duitse 
bezetter abrupt een einde aan zijn dadendrang 
maakte.

“De Theaterkoning is een op historisch onderzoek 
gebaseerde roman” , schrijft Elise van de Weit-
graven in haar nawoord. “Met een vrij bewerkt 
scenario en niet met een opsomming van feiten, 
heb ik Abraham Tuschinski tot leven gewekt. Zijn 
leven voorstellen als film leek me gepast voor de 
man die zelf een groot filmliefhebber én versprei-

der van ‘het 
bewegende 
beeld’ was. 
Als ‘regisseur’ 
heb ik slechts 
de vrijheid ge-
nomen scenes 
uit te breiden, 
dan wel in te korten, om de vaart van het scenario 
erin te houden.”

Elise van de Weitgraven is erin geslaagd een zeer 
vlot leesbare vertelling op papier te zetten over 
een machtig interessant mens, dat helaas slachtof-
fer werd van de nazi-machinerie die zovele levens 
verwoestte.

Het boek is te koop via de bestelbon op deze 
pagina en via de webshop op de website van De 
Oud-Rotterdammer, www.deoudrotterdammer.
nl. Het kost 19,95 euro, telt 332 pagina’s en is 
uitgegeven door uitgeverij Aspekt.

Het is weer herfst en het wordt weer 
kouder. Tijd voor de sjaal en als het 
nodig is de muts op. De Oud-Rotter-
dammer biedt uitkomst. Net als vorig 
jaar komen we weer met echte De 
Oud-Rotterdammer-sjaals en mutsen. 
Een nieuwe voorraad is gearriveerd en 
ligt voor uw klaar!

De Oud-Rotterdammer houdt je warm deze 
herfst en winter. En niet met een krant onder de 

jas, maar met zo’n prachtige groen-zwarte sjaal 
en een heerlijk warme ijsmuts. Allebei met een 
fraai geborduurd De Oud-Rotterdammer-logo 
natuurlijk en van gebreide topkwaliteit. Uniek en 
als u ze als combinatieset koopt goedkoper dan 
los. (32,95 euro)

De muts en de sjaal zijn ook los van elkaar te be-
stellen en kosten dan respectievelijk 16,95 euro en 
19,95 euro. Leuk als cadeaugeschenk of gewoon 
lekker voor jezelf.

De Theaterkoning Ze zijn er weer!
Veel mensen weten het niet eens, maar Abraham Tus-
chinski woonde jarenlang in Rotterdam. Vanuit Polen 
was hij als emigrant op weg naar de Verenigde Staten 
in de Maasstad blijven steken. In het boek ‘De Thea-
terkoning’ wordt het levensverhaal van deze boeiende 
en bonte persoonlijkheid verteld in romanvorm. 
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‘Crash in Crooswijk’ beschrijft de 
lotgevallen van de bemanning van de 
Engelse Short Stirling bommenwer-
per, die in de nacht van 12 op 13 mei 
neerstortte in Crooswijk. Het toestel 
had net haar tweede missie uitgevoerd, 
een bombardement op Duisburg, toen 
het door een Duitse nachtjager bij Rot-
terdam werd neergeschoten. De zeven 
jongemannen aan boord waren kans-

loos en kwamen om bij de crash. Het 
verhaal van de bemanning, hun toestel 
en de missie is uitgebreid beschreven 
en goed gedocumenteerd met niet 
eerder gepubliceerd materiaal. Zowel 
familieleden van de bemanning als 
ooggetuigen uit Crooswijk droegen bij 
aan de reconstructie van het verhaal 
dat zo slecht afliep. Ook de Duitse 
piloot en zijn basis, de Fliegerhorst 

in Venlo, worden beschreven. Hij 
sneuvelde in hetzelfde jaar.

In Crooswijk was tot voor kort geen 
herinnering te vinden op de locatie van 
de crash. Na 75 jaar is daar verande-
ring in gekomen en is een gedenkteken 
geplaatst. In een epiloog in het boek 
wordt beschreven hoe wijkbewoners 
en andere betrokkenen in 2016 een 
werkgroep vormden om de herdenking 
van de crash gestalte te geven. Dit 
boek en het gedenkteken in Crooswijk 
zijn daarvan het gevolg.

Crash in Crooswijk
Begin deze maand kwam een bijzonder boek uit, gemaakt door 
Ton Huizer, Pieter Schlebaum en Dik Vuik. Het heet ‘Crash in 
Crooswijk’ en gaat over de laatste vlucht van de Short Stirling 
EF357, het vliegtuig dat neerstortte in de Rotterdamse wijk.

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:
De Theaterkoning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
De Oud Rotterdammer ijsmuts (aangepaste verzendkosten)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,95
De Oud Rotterdammer sjaal (aangepaste verzendkosten) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
De Oud Rotterdammer muts + sjaal (combiprijs) (aangepaste verzendkosten)  .  .  . €  32,95
Crash in Crooswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   17,95
Rotterdam Scheurkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  15,95
Rotterdam van vroeger en nu maandkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Rotterdamse bijnamen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  7,50
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
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Gerard Cox; de grote grijze belofte
In het theaterseizoen waarin Gerard 80 wordt, speelt hij zijn meest 
persoonlijke voorstelling ooit. Het belooft een unieke theaterervaring te 
worden. Dit wil je niet missen. Boek nu uw tickets op www.goudenlijn-
theater.nl
 

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

 

Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 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 IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
 

Donderdag 17, zaterdag 18 en maandag 30 oktober
 
Rijbewijskeuringen
Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 
17 en 30 okt. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 19 okt. Kosten: €75. 
De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31 3069BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)

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.

Vrijdag 25 oktober
 

Bibliotheekcollege vrouwenkiesrecht
In het Bibliotheektheater van Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat 110 is vrijdag 25 oktober 
van 16.00 tot 17.00 uur een bibliotheekcollege over vrouwenkiesrecht. Toegang gratis. (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)

Zondag 3 en zondag 10 november
 

Wordt het wild met wijn of bier?
U mag het zelf beslissen, want op beide zondagen wordt een heerlijk menu geserveerd. Op 3 
november met een wijnproeverij en op 10 november met een bierproeverij. Beide avonden begin-
nen 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.
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DE OUD-ROTTERDAMMER ARRANGEMENT

Heerlijk culinair genieten vanaf €79,- per persoon
 
Dit inclusief:
 
- 2 overnachtingen, inclusief 2 ochtenden ontbijt
- Een 2 gangen diner op dag van aankomst. 
- Exclusief toeristenbelasting.
 

 
Boek snel via www.badboekelo.nl met de

code: Oudrotterdam102019
 

Resort Bad Boekelo | Oude Deldenerweg 203 | Boekelo | Tel: 053 428 3005  | www.sheetz.nl
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     Bibliotheekcollege: Vrouwen in de politiek 
  Tijdens de Maand van de Geschiedenis duikt het Stadsarchief in de historie van 100 jaar vrouwenkiesrecht en de 
invloedrijke rol van Suze Groeneweg voor het Bibliotheekcollege op 25 oktober. In 2019 is het precies 100 jaar 
geleden dat vrouwen hun intrede deden in de lokale politiek. Ook Rotterdam kreeg in 1919 zijn eerste vrouwe-
lijke gemeenteraadsleden. Eén van hen, de onderwijzeres Suze Groeneweg (1875-1940), geniet nog steeds be-
kendheid. Vorig jaar werd in het gebouw van de Tweede Kamer zelfs een borstbeeld van haar onthuld. Groene-
weg was namelijk ook de eerste vrouw die een zetel in het nationale parlement wist te veroveren. Waaraan had 
zij dat succes te danken? Was dat vooral haar eigen verdienste? Of hebben de omstandigheden in haar politieke 
bakermat Rotterdam daar ook een rol in gespeeld? Om die vragen te beantwoorden duikt Jantje Steenhuis van 
het Stadsarchief tijdens het Bibliotheekcollege in de geschiedenis van de Rotterdamse kiesrechtstrijd.
     
     Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs 
  Vanwege grote drukte adviseert het CBR om 
5 maanden voor afl oop van uw rijbewijs de 
keuringsprocedure te starten. Als u extra gekeurd 
moet worden door een oogarts (bv. bij macula-
degeneratie, 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
     
     Wijn of bier proeven in combinatie met wildmenu 
  De keuken van Restaurant & theehuis De Dames van Leefgoed de Olifant bereidt voor de zondagen 3 en 10 
november een heerlijk wildmenu met 5 gangen. U mag daar vanaf 18 uur van genieten voor € 32,50. Op 3 
november komt de bekende sommelier Marnix Kerstens om uitleg te geven over de bijpassende wijnen. Op 10 
november komt biersommelier Ramon Adriaanse om dat te doen over bijpassende bieren. Zo kunt u de perfecte 
drank bij uw gang bestellen. Leuk idee voor een avondje uit. Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325, Ver-Hitland, 
Nieuwerkerk a/d IJssel, Info en routeplanner, www.leefgoed.nl of telefoon 0180-323414. Boeken kan nog via 
www.leefgoed.nl/agenda.
     

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

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

    Elke woensdag
     

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

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

    Elke zaterdag
     
     150 jaar J.A. Beijerinckgemaal in Capelle 
  Het J.A. Beijerinckgemaal, het oudste nog werkende elektrisch aangedreven gemaal in Nederland, 
bestaat dit jaar 150 jaar. In het Historisch Museum Capelle in dit gebouw is een expositie ingericht 
en in de machinekamer kan het gemaal werkend worden gezien op de zaterdagen 12 en 19 okto-
ber. Het museum staat aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel en is elke zaterdag geopend 
tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.   

 Dinsdag 15 oktober 2019    13   pagina

DE OUD-ROTTERDAMMER ARRANGEMENT

Heerlijk culinair genieten vanaf €79,- per persoon
 
Dit inclusief:
 
- 2 overnachtingen, inclusief 2 ochtenden ontbijt
- Een 2 gangen diner op dag van aankomst. 
- Exclusief toeristenbelasting.
 

 
Boek snel via www.badboekelo.nl met de

code: Oudrotterdam102019
 

Resort Bad Boekelo | Oude Deldenerweg 203 | Boekelo | Tel: 053 428 3005  | www.sheetz.nl

BELEEF DE WINTER BIJ SPIDO!

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
Dichter bij een nieuw stuk Nederland en een haven 
in  aanbouw kunt u niet komen

KERSTMARKT DINNER CRUISE
Bezoek de kerstmarkt in Dordrecht ‘by night’ 
en geniet onderweg van een heerlijk buffet!

KERSTMARKTCRUISE
Combineer uw bezoek aan de kerstmarkt 
in Dordrecht met een kerstbrunch op het water

NEW YEARS EVE CRUISE
Luid het nieuwe jaar in op één van de mooiste 
locaties van Rotterdam aan boord van één 
van de luxe  schepen van Rederij Spido

UNDER THE BRIDGE
In navolging van de succesvolle voorgaande edities, 
organiseren we wederom een aantal unieke 
bridgedrives op het water

HIGH TEA CRUISE KERSTEDITIE
Een ontspannen middag op het Rotterdamse water 
met een heerlijk high tea buffet!

ZONDAG 
3 NOVEMBER
ZONDAG
8 DECEMBER

ZATERDAG 
24 NOVEMBER

VRIJDAG 
13 DECEMBER

ZATERDAG 
14 DECEMBER
ZONDAG
15 DECEMBER

DONDERDAG 
26 DECEMBER

DINSDAG 
31 DECEMBER

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

VOLG ONS
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“ E n  a l s  i k  d a n  g a . . . . .

. . . . .  d a n  w i l  i k  g e e n  z o r g e n  a c h t e r l a t e n , 

m a a r  a l l e e n  m o o i e  h e r i n n e r i n g e n .”

P R O G R A M M A
10.30 uur  - Welkom, uitleg en 
mogelijkheden 
We laten u graag het nieuwe rouwcentrum zien dat 24 
uur per dag beschikbaar is, maar ook de begraafplaats 
met de vele mogelijkheden. 

10.45 – 11.15 uur - Begraven of cremeren: 
mogelijkheden, kosten en meer 
De keuze is voor de een makkelijker dan de ander en 
ligt soms gevoelig. Wat zijn de voordelen en nadelen, 
wat zijn de kosten waar u rekening mee moet houden en 
wat komt u nog meer tegen in die toch al zware periode?

11.15 – 11.45 uur - Levensbeschouwing 
rondom het levenseinde door ds Hummel
Als ik dan ga.... (Hoe) bereid ik me voor? Wat komt 
daarna? (Hoe) kan ik ‘tevreden zijn met mijn lot’? Creëer 
waardevolle laatste dagen en een gerust gevoel.

12.00 – 12.30 uur - Herinnerings- en 
afscheidsfotogra� e.
De impact van beelden, de betekenis ervan in het 
dagelijks leven en vooral bij verlies en afscheid.

12.30 – 12.45 uur - Rouwbeleving, hoe 
doen kinderen dat eigenlijk? 
Per leeftijdscategorie legt Kitty uit hoe kinderen de 
dood beleven en hoe zij met rouw omgaan. En vanaf 
welke leeftijd kan je een kind meenemen naar een 
uitvaart en hoe kan je ze erbij betrekken?
 
13.00 – 13.30 uur - Bio Sac 200, de 
natuurlijke en duurzame manier van 
thuis opbaren.
Wij willen u informeren over een nieuwe, geheel 
biologische en ecologische, opbaarmethode; de 
Bio Sac 200. Van het moment van overlijden tot het 
moment van de uitvaart een liefdevol afscheid van uw 
dierbare.

13.45 – 14.00 uur - Nunazorg: hulp en 
zorg bij elk verlies.
We hebben allemaal te maken met levens 
gebeurtenissen die ons leven veranderen in positieve 
maar ook in negatieve zin. Over de onvoorspelbaarheid 
van deze gebeurtenissen en de hulpvraag hieromtrent. 

14.00 – 14.15 uur - Rouwen is roeien met 
de riemen die je hebt 
Leer het rouwproces beheersen en ontvang tips die 
ondersteuning kunnen bieden aan mensen die in een 
rouwproces zitten en wat kan je wel of juist niet zeggen 
tegen iemand die een dierbare heeft verloren?” 

14.45 – 15.00 uur - Feyenoord, ook na mijn 
dood. 
Ze zijn in hart en nieren Feyenoord. Individueel 
verschillend maar met het specifi eke Feyenoord gevoel. 
Dat verdient een Feyenoord afscheid.

15.00 – 15.15 uur - Mijn uitvaart, mijn regie. 
U heeft uw leven geleefd zoals u dat wilde, waarom zou 
uw uitvaart dan geregeld moeten worden door anderen? 
Bespreek uw wensen met ons of uw dierbare. Tips en 
mogelijkheden voor uw eigen afscheid. 

15.30 – 16.00 uur - Steenhouwerij 
Alvasco: Hoe wilt u herdacht worden? 
Het verschil tussen een gedenkwinkel en een 
steenhouwer wordt u duidelijk in deze presentatie. 
En natuurlijk het ontstaan en de mogelijkheden van 
natuursteen en hoe zo’n steen een heel persoonlijk 
gedenkteken kan worden. 

Hèlen Mainasse en Mirjam Boogaard nodigen u van harte uit. De 

koffi e staat de hele dag klaar. Het taboe moet van de dood af. 

Je hoeft niet oud of ziek te zijn om na te denken over het eigen 

afscheid. Laat u vrijblijvend informeren.

19 oktober 2019
10.30-17.00  u u r

Over keuzes, kosten, tips en mogelijkheden bij 
een uitvaart. Kom met uw vragen en polissen.

- Begraafplaats Oud IJsselmonde
- Benedenrijweg 489
- 3077 CJ Rotterdam

Doorlopend en vrij toegang. Dit is geen 
uitvaartbeurs, maar een dag vol informatie 
en inspiratie.

Mariënwaard 33
2904 SE Capelle aan den IJssel
Telefoon 06 - 1969 5319
helen@MBUitvaartzorg.nl

Laan van Nederhoven 118
3334 BP Zwijndrecht
Telefoon 06 - 1364 2290
mirjam@MBUitvaartzorg.nl

Themadag

PKN kerkAlvasco SteenhouwerijRouw, trouw en huisdrukwerk Rouwbloemist en grafverzorging

Nieuwe opbaringstechniek
Afscheidsfotogra� e

Rouw en verliescoach
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Jack meldt: “Mijn vader heeft 
van 1930 tot aan zijn pensioen bij 
Kaufmann gewerkt. Dat was de toen 
door een Joodse mijnheer opgerichte 
huidenverwerkingsfirma, gevestigd 
aan de zuidkant van Delfshaven. Wat 
er tijdens de oorlog gebeurd is, weet 
ik niet, maar wel dat mijn pa, direct 
na de oorlog daar weer begonnen is. 
Ik weet niet anders dan dat hij stonk, 
altijd maar weer.’’

Havenvakschool
“In 1962 ben ik naar de Havenvak-
school gestuurd, omdat ik ongeschikt 
was om naar de LTS te gaan. Op die 
school werden wij onderwezen in alles 
wat er in de haven gebeurde. Ook 
moesten wij leren welke bedrijven er 
in de haven gevestigd waren, evenals 
de bedrijven die aan elkaar verbonden 
waren. Daar heb ik geleerd dat er twee 
bedrijven waren, Kaufmann en Bin-
nenveld en Schellen. Van K&D heb 
ik nooit gehoord, zeker niet gelieerd 
aan koeienhuiden. Mijn vader is in 

1979 met pensioen gegaan. In 1990 
is hij overleden en het jaar daarop 
ging Kaufmann failliet. Als hij toen 
nog had geleefd, had hij die teloor-
gang waarschijnlijk niet overleefd. 
Waarom? Het bedrijf was zeer goed 
voor zijn personeel. Drie keer per 
jaar gingen zij met elkaar vissen, 
elk jaar was er een feestavond, die 
fantastisch was. Op grote verzoendag 
(Jom Kipoer, 9 oktober) kregen alle 
werknemers een financieel extraatje en 
er werd elk jaar tantième uitgekeerd. 
Het kerstpakket was ook ieder jaar bij-
zonder groot. O ja, in Brabant was een 
gebied waar veel leerlooierijen zaten. 
Dat gebied heet de Langstraat. Daar 
ging toentertijd een hoop leer naartoe, 
voor onze schoenindustrie.’’

Natte jassen
Huib Glerum (h.glerum@quicknet.
nl) denkt in zijn woonplaats Nieuw-
Vennep ook nog wel eens terug aan 
zijn haventijd in Rotterdam waar 
hij als achttienjarige in 1950 begon 

en tot 1954 werkte. “Ik hielp bij het 
behandelen van huiden (schimpnaam 
natte jassen) en het uitkloppen van 
de (gebundelde) natte huiden in de 
haven door werkers van Kaufmann’s 
Huidenhandel, de grootste van Neder-
land.”

Hok
De zaak en naam K&D als huiden-

expediteur kende ik toen vagelijk. 
Inderdaad gold bij natte huiden een 
verhoogd taakloon als tarief. Bij de 
behandeling van droge huiden gold het 
dubbel verhoogd taakloon vanwege 
de gezondheid. Bij het ‘Hok’ (een 
lokaal waar werklozen zich dagelijks 
moesten melden voor werk) werden 
ze gewezen op de risico’s. Extra losse 
arbeiders die nodig waren, werden 

voor een of meer werkdagen door 
bijvoorbeeld een ploegbaas of chef-
controleur van Kaufmann aangewe-
zen. De geïnteresseerde arbeiders 
staken bij werkbereidheid hun handen 
omhoog en werden dan aangewezen 
door de man van Kaufmann.’’

Kaufmann stinkend (goed) bedrijf
De stank die Kaufmann’s Handels Maatschappij decennia achter-
een in Delfshaven veroorzaakte, is ongekend. Het huidenverwer-
kingsbedrijf aan de Westzeedijk, destijds tegenover het complex 
van het bezorgbedrijf Van Gend & Loos gelegen, was vrijwel 
bij iedereen bekend, maar vooral in negatieve zin. Maar er zijn 
ook andere geluiden te beluisteren, zoals bij Ridderkerker Jack 
Hoornweg (j.hoornweg2@upcmail.nl). 

Het pand van Kaufmann aan de Westzeedijk. Foto Jan Roovers Arnoud Voet

Het geheel nieuwe, onlangs in gebruik 
genomen multifunctionele rouwcen-
trum was daar vooral de reden voor. 
Eerder kwamen Mirjam Boogaard en 
Cor Vink elkaar tegen in de zoektocht 
naar een algemeen graf voor Feyen-
oorders, dat zo dicht mogelijk bij de 
Kuip ligt en een strooiplek voor de as 
van vele overleden Feyenoordfans.
Ook Hèlen Mainasse kent Cor al wat 
jaren en heeft vooral een band met 
hem door de christelijke uitvaartzorg 
die zij verleent. Cor is verbonden aan 
de Adriaen Janszkerk en de dames 
hebben beiden een lange geschiedenis 
in het geloof en daardoor een groot 
netwerk in de kerken. De begraaf-
plaats is een bijzondere begraafplaats. 
Geen eigendom van de gemeente, 
maar onderdeel van de Hervormde 
Gemeente IJsselmonde. Het verschil 
zit hem vooral in het particuliere en in 
veel gevallen heb je direct contact met 
de beheerder waar je afspraken mee 
kunt maken. “Er kan veel meer bij 
een particuliere begraafplaats dan veel 

mensen denken. Bovendien hoef je 
echt niet bij de Hervormde gemeente 
aangesloten te zijn om hier te worden 
begraven. Deze plaats is voor ieder-
een”, zegt Hèlen enthousiast.

Vooruitstrevend
Hèlen en Mirjam leerden elkaar enkele 
jaren geleden kennen in het kerkelijke 
en later als collega’s in de uitvaart-
branche. Aangezien ze beiden naast 
uitvaartverzorger ook christen zijn èn 
Feyenoordfan, voelden ze dat daar iets 
mee gedaan moest worden. Cremeren 
is in veel geloofsgemeenschappen 
niet aan de orde, maar ‘gewoon’ 
begraven gaat ook veranderen. En 
juist veel Feyenoorders kiezen voor 
cremeren, maar wat doe je met de 
as? Hierdoor kwamen ze in Oud-
IJsselmonde uit en ontdekten dat de 
beheerder heel vooruitstrevend was. In 
de afgelopen vijf jaar heeft Cor Vink 
de begraafplaats een boost gegeven. 
Alle hoge heggen en dorre struiken 
zijn weg, de paden weer mooi glad 

en er zijn gedenkplaatsen gemaakt 
voor urnen en uitstrooien. Verloren 
kindjes, Feyenoord en de binnenvaart 
hebben hier zelfs een speciale plaats 
gekregen. Het oude koetshuis, waar 
we een jaar geleden nog moeilijk met 
20 personen koffie stonden te drinken, 
is een multifunctioneel uitvaartcen-
trum geworden. Opbaren (koelen of 
in een 24/7 bereikbare familiekamer), 
een afscheidsdienst en begraven is 
hier nu mogelijk op een locatie. Dat is 
dus milieutechnisch beter, financieel 
aantrekkelijk, tijdbesparend, maar 
zeker ook fijn voor wie hun geliefde 
nog elke dag willen zien.

Informatiedag
Mirjam: “Daarnaast merken we 
steeds meer dat mensen ons wél in 
vertrouwen willen nemen over hun 
uitvaartwensen, maar dit niet met hun 
kinderen of partner delen. De dood is 
in veel gezinnen nog taboe. Daarom 
gaan wij veel naar kerken, om met 
name de senioren te helpen over deze 
drempel te gaan.” De dames hebben 
daarom besloten op deze begraafplaats 
en in het rouwcentrum een informatie-
dag te organiseren over dit onderwerp. 
“Het is beslist geen uitvaartbeurs waar 
leveranciers met stands staan, het gaat 
hier puur om informatie delen”, vult 

Hèlen direct aan. Het programma is 
veelzijdig; er komen veel onderwer-
pen aan bod. Van een wilsverklaring 
tot afscheidsfotografie, een nieuwe 
manier van thuis opbaren, het maken 
van een gedenksteen en rouwverwer-
king in diverse categorieën passeren 
de revue. Evenals het rouwdruk-
werk, de bloemist en grafverzorging. 
Ds Hermie Hummel verzorgt een 
bijzondere lezing. Hij bespreekt als 
predikant en geestelijk verzorger ook 
de levensbeschouwing rondom het 
levenseinde. Hoe bereid je je voor op 
je laatste dagen? Hoe kun je ‘tevreden 
zijn met mijn lot’?

Mirjam en Hèlen gaan samen verder 
als Mainasse Boogaard Uitvaart-
zorg en willen graag mensen uit de 
omgeving attenderen op dit mooie 
gedenkpark; een plaats voor opbaren, 
afscheid nemen, het leven vieren, 
begraven en herdenken. Zij organise-
ren 19 oktober op deze begraafplaats 
de informatiedag met als thema “En 
als ik dan ga…” De toegang is gratis, 
u kunt de hele dag vrij inlopen, maar 
bekijk wel even wanneer het voor u 
interessante onderwerp gepland staat. 
Voor informatie over deze dag, kijk op 
www.mainasseboogaarduitvaartzorg.
nl/agenda

Nieuw leven op de begraafplaats
“Opnieuw leven in de begraafplaats blazen?” Het klinkt een 
beetje vreemd bij dit onderwerp. Maar Mirjam en Hèlen zijn vast-
beraden. En natuurlijk is Cor Vink als beheerder van de begraaf-
plaats IJsselmonde hier best blij mee. Ze willen de vernieuwde 
begraafplaats in het oude IJsselmonde opnieuw op de kaart 
zetten en daarmee ook het begraven.

Mirjam Boogaard en Hèlen Mainasse
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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.

 

 
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 

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Onze vestigingen

Algemeen tandheelkundige  
& tandprothetische praktijken
■ Capelle aan den IJssel
■ Rotterdam Ommoord
■ Zwijndrecht

Tandprothetische praktijken
■ Dordrecht
■ Rotterdam IJsselmonde
■ Vlaardingen
■ Gouda

www.smileclinic.nl
010 – 760 50 05

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

Mensen met slechte eigen tanden of een los kunstgebit, kiezen tegenwoordig vaak voor een prothese 

op implantaten, het zogenoemde klikgebit. Met een klikgebit ervaart u minder pijn en omdat deze 

muurvast zit op de kaak, kunt u comfortabel praten, lachen en eten.

■  Bij SmileClinic werken tandartsen en tandtechnici 

in het laboratorium nauw samen. 

■  Maak vandaag nog een afspraak voor een 

vrijblijvend behandeladvies en een begroting

■  De kosten die niet vergoed worden, kunt u in 

termijnen betalen.*

Wist u dat u een klikgebit bij ons ook onder narcose  
kunt laten plaatsen? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Zorgeloos lachen, praten 
en eten met een klikgebit!

*Na goedkeuring Infomedics.

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
	100% op maat gemaakt

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 



Eén van de bekendste bijnamen voor 
een voetballer is wel ‘De Kromme’ 
voor Feyenoord-icoon Willem van 
Hanegem. Hij dankte die bijnaam 
aan zijn gebogen manier van lopen 
en omdat hij de meester was van de 
kromme bal. Maar wist u dat bokser 
Bep van Klaveren naast ‘The Dutch 
Windmill’ door intimi ook wel ‘De 
Kromme’ werd genoemd? Als kind 
was hij namelijk onder een hondenkar 
terecht gekomen en daar had hij een 
kromme arm aan overgehouden. Dat 

weerhield hem er gelukkig niet van 
een zeer succesvol bokser te worden 
met onder andere Olympisch goud in 
1928. Rotterdammer Gerrit den Braber 
(1929-1997) - succesvol presentator 
en liedjes-/tekstschrijver, kent u hem 
nog? - hield er de merkwaardige 
gewoonte op na tijdens lange verga-
deringen grafschriften voor bekende 
Nederlanders te verzinnen. Beroemd 
werd die voor Van Hanegem: ‘Het is 
spijtig dat ook Ajax zegt, de Kromme 
ligt nu eind’lijk recht’. Willem zelf 
introduceerde ooit een nieuw gezegde, 
verwijzend naar zijn slechte ge-
zichtsvermogen: ‘De Kromme’ leidt 
‘De Blinde’! Hij speelde namelijk 
jarenlang met slechte ogen en deed 
veel op gevoel. Bij zijn afscheid als 
voetballer was het gezichtsvermogen 
van zijn slechte oog nog maar twintig 
procent. Daarover zei hij eens: “Ik kon 
op een gegeven moment het verschil 
niet meer zien tussen Gullit en Wijn-
stekers.”
Bijna alle voetballers krijgen wel een 
bijnaam, vaak heel simpele, zoals een 

afkorting van hun naam (denk aan 
‘Gio’ voor Giovanni van Bronkhorst), 
maar soms zijn het taalkundige en 
humoristische pareltjes. Zo had Fey-
enoord in 2010 - onder trainer Mario 
Been (’Mariodonna’/Super Mario’) 
- een spitsenprobleem en daarom 
contracteerde de club aanvaller John 
van Beukering. Die bleek echter niet 
topfi t en bovendien veel te zwaar. Het 
cynisme over zijn gewicht werd bij 
zijn debuut meteen het gesprek van de 
dag, omdat hij - alleen afl opend op de 
keeper - na een ruime voorsprong toch 
nog werd ingehaald. De supporters 
kwamen daarop met de bijnaam 
‘Johnny van de Burger King’... Een 
ander mooi voorbeeld is de bijnaam 
van de populaire Hongaarse spits 
Jószef Kiprich. De cultheld speelde, 
voor hij naar Rotterdam kwam, bij FC 
Tatabánya en de veelscorende spits 
werd bij Feyenoord een publiekslieve-
ling die de koosnaam ‘De Tovenaar 
van Tatabánya’ kreeg toebedeeld.

   Politici en artiesten 
Voormalig PvdA-burgemeester Bram 
Peper en VVD-politica Neelie Kroes 
zijn ruim tien jaar getrouwd geweest 
en stonden in de stad daarom wel be-
kend als ‘Het Peper en Zoutstelletje’. 
Nu had Neelie Kroes meer bijnamen. 
‘Nikkelen Neelie’ werd zij genoemd 
als Eurocommissaris voor Mededin-
ging, wegens haar onverzettelijke 
houding en strenge optreden tegen 
ondernemingen die zich schuldig 
maakten aan oneerlijke concurren-
tie. Eerder in haar carrière was zij 
minister van Verkeer en Waterstaat en 
verhoogde zij de maximum snelheid 
op de Nederlandse snelwegen naar 

120 km/u. Iets dat haar de bijnaam 
‘Neelie Plankgas’ opleverde. En kent u 
de journaliste en politica Gerda Brau-
tigam nog? Zij was in de jaren 60 lid 
van de Tweede Kamer voor de PvdA 
en hield zich onder andere bezig met 
het prijzenbeleid. Het leverde haar de 
bijnaam ‘Prijzen-Gerda’ op. Vanwege 
haar sterke pleidooien tegen fabrieks-
brood en voor kwaliteitsbrood werd 
ze trouwens ook wel ‘Gerda van de 
warme bakker’ en ‘Gerda Brootigam’ 
genoemd.
Rotterdamse straatmuzikanten die de 
oudere generaties nog wel kennen, 
zijn bijvoorbeeld ‘Koperen Ko’ (Wim 
Leiendecker), ‘Blinde Piet’ (Piet de 
Kubber) of ‘The Saxman’ (Piet Le 
Blanc). Zangeres Rita Reys werd 
terecht gekroond tot ‘Europe’s First 
Lady of Jazz’, maar dat presentator 
Willem Duys zanger Lee Towers aan 
het begin van zijn carrière ‘De Zin-
gende Kraanmachinist’ doopte, klopte 
natuurlijk niet. Leen was onderhouds-
bankwerker bij Boele Bolnes, geen 
kraanmachinist. Ten slotte, dat Anita 

Meijer in plat-Rotterdams als ‘Annie 
Temeier’ door het leven gaat, schijnt 
zij zelf niet zo leuk te vinden...

  Herco Kruik

    Veel meer bijnamen vindt u in het 
boekje Rotterdamse Bijnamen. 
Schrijver Herco Kruik verzamelde er 
maar liefst 1.000 (!). Niet alleen voor 
Rotterdammers, maar ook voor gebou-
wen, straten, wijken en kunstwerken. 
Het boekje kost € 7,50 in de webwin-
kel van De Oud-Rotterdammer.
Komende maanden wordt weer de 
Rotterdamse Bijnamen Tramtour 
gereden in de historische jaren 30 
vierasser-tram. Een rondrit van 1,5 uur 
door grote delen van de stad waarbij 
u talloze bijnamen, leuke anekdotes 
en verrassende weetjes te horen krijgt. 
Warm aanbevolen! Reserveer uw 
plaatsen voor de ritten op 5 november 
of 7 december via scheurmailrotter-
dam.nl. Er zijn drie ritten per dag om 
11.00, 13.00 en 15.00 uur en de prijs is 
€ 15,- per persoon.

 Bijnamen van beroemde Rotterdammers   
  Naast talloze bijnamen voor 
gebouwen, straten en kunst-
werken - iets waar Rotterdam 
bekend om staat - zijn er ook 
diverse bekende Rotterdam-
mers met een bijnaam. Spor-
ters, politici, artistiekelingen, 
straatfiguren, havenbaronnen 
of andere in het oog sprin-
gende Maasstedelingen; je 
hoort er eigenlijk pas bij als 
je een mooie spot- of koos-
naam hebt. 
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 De Kromme    

 Door de lens van Hartog (316-317)

    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 reinwol@
outlook.nl   

 316) Wie zijn de anderen naast Coen 
Moulijn en Cor Veldhoen in de kleed-
kamer van Feyenoord?   

 317) Kappers in concours, vermoedelijk in zalencentrum Palace.   

 Neelie   
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Als u last heeft van knie- of heupklachten, kan het 

zijn dat u artrose heeft. In eerste instantie kunnen 

klachten dan worden behandeld met medicijnen, 

fysiotherapie en het gebruik van hulpmiddelen. 

Maar er kan een moment komen waarop alleen nog 

het vervangen van het gewricht door een prothese 

voldoende verlichting geeft van de klachten. 

Graag informeren wij u over de behandelmogelijk-

heden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst. 

Onze specialisten geven samen met de 

regieverpleegkundigen en de fysiotherapeut 

uitgebreide voorlichting over knie- en heupartrose, 

niet-operatieve behandelingen, het vervangen van 

het knie- of heupgewricht door een prothese, 

risicofactoren en het behandeltraject. Uiteraard 

krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

bijeenkomst via het formulier rechts of via

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt 

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Knie- of heupslijtage

✁

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een pijnlijke knie of heup? 

Is werken, boodschappen doen of traplopen een probleem? Graag informeren 

wij u over de behandelmogelijkheden in het Maasstad Ziekenhuis.

Woensdag 27 november 19.00 - 21.00 uur

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

AANMELDEN

Praktische informatie

Datum  : Woensdag 27 november

Tijd  : 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal, 1e etage 

    Maasstadweg 21 in Rotterdam

O
R

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.

   Ja, ik kom naar de voorlichting op 27 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. Polikliniek Orthopedie, locatiecode 0H2.125. 
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.

twijfelaars
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volle werknemers, bleek dat dit hi-
aat niet meer te herstellen is. Weg, 
alles kwijt en u en ik gedupeerd. 
Bedankt Telfort, ik was al abonnee 
toen de naam nog Libertel was. Het 
nieuwe adres is: reinwol@outlook.
nl Wees gewaarschuwd als u ook 
overstapt!

Jan Roest
Gerda Klaassen-Rosenbrand 
(ghklaassen@home.nl) schrijft. 
“Wij wonen al 46 jaar in Meppel 
en hebben een abonnement op De 
Oud-Rotterdammer, die met veel 
plezier wordt gelezen. Ik ben een 
schippersdochter, die tijdens de 
schooltijd bij diverse tantes heeft 
doorgebracht. Zo woonde ik in de 
jaren zestig een tijd in de Schalk 
Burgerstraat in de Afrikaanderwijk, 
waar regelmatig over geschreven 
wordt. Het meeste is heel herken-
baar voor mij. U hebt al diverse 
malen geschreven over uw tijd als 
hulp bij melkboeren. Heel toevallig 
kom ik de laatste jaren tijdens onze 
vakanties in Tsjechië een oude 

melkboer tegen: Jan Roest. Hij en 
zijn vrouw hadden een melkwinkel 
op de hoek Goede Hoopstraat/Paul 
Krugerstraat. Nu mijn vraag: kent 
u hem toevallig? Jan is 85 jaar en 
reist met zijn vrouw nog steeds met 
een caravan. Hij is een leuke, hu-
moristische man. Wat is de wereld 
toch klein.’’
Ik ken of herinner me Jan Roest 
niet, wel melkboer Joost Rome-
ijn, die een zuivelwinkel had in 
de Goede Hoopstraat. Dat was 
omstreeks 1955. Hij was er een 
van een drieling. Zijn broers waren 
ook melkbezorger in de Afrikaan-
derwijk en omgeving. Een andere 
broer had een melkwinkel in de 
Rechthuislaan op Katendrecht en 
de derde - naar ik meen - in Vree-
wijk. Ik leg de vraag naar melkboer 

Roest graag neer bij andere DOR-
lezers. Wie kent het antwoord op 
haar vraag?

Razzia
Gerda roert nog een ander onder-
werp aan. “In de Tweede Wereld-
oorlog (10 mei 1940-5 mei 1945) is 
een massa speelgoed van kinderen 
verloren gegaan. De jeugd moest 
noodgedwongen ander vertier 
zoeken. Ze speelden verstopper-
tje in de puinhopen na de Duitse 
bombardementen en die van de 
geallieerden. Tussen de puinhopen 
zochten ze naar spullen die nog 
bruikbaar waren. Met een beetje 
geluk vonden ze bruikbaar of op te 
knappen speelgoed.
Bijna 75 jaar geleden vond de 
grote razzia in Rotterdam plaats 

naar mannen boven de 17 jaar voor 
tewerkstelling in Duitsland. Er is in 
jullie krant al veel over geschreven. 
Mijn schoonvader was één van 
die mannen die is afgevoerd naar 
Duitsland, later zelfs in Tsjechië. 
In 1945 werden ze bevrijd door de 
Amerikanen en is hij teruggekomen 
in Nederland. Hij heeft in die tijd 
zijn belevenissen opgeschreven in 
een schriftje dat na zijn overlijden 
in 1968 pas door de familie ge-
vonden werd. Zelf wilde hij nooit 
praten over die oorlogstijd.’’

Afluisteren
Tussen twee senioren op de bank 
voor mij in de metro ontspon zich 
een gesprekje over WO2, dat ik 
kon volgen. Jammer dat de twee 
bij station Stadhuis vertrokken. Ze 
hadden ongetwijfeld nog meer te 
babbelen. Ik ben altijd op zoek naar 
mooie verhalen. Soms krijg ik ze 
door toeval, afluisteren dus. Maar 
ook een uitnodiging voor bijvoor-
beeld het bijwonen van een reünie 
voor ex-straat- of buurtbewoners is 
bij mij favoriet. Ik breng daar graag 
tijd door voor het optekenen van 
verhalen en het maken van foto’s. 
Stuur gerust een uitnodiging! Het 
gesprekje van de metromannen 
zette mij aan het mijmeren naar 
mijn jeugd in Hillesluis en de 
Afrikaanderwijk. Ik woonde in de 
Pantserstraat, een van de vijf poort-
straatjes tussen de Putselaan en 
Slaghekstraat. Het was een straatje 
van honderd meter en aan weers-
zijde ongeveer dertig etagewonin-
gen. Ons gezin woonde op 11b en 
was met acht kinderen de grootste 
familie. We waren arm en bezaten 
vrijwel niets. Mijn broek en shirtje 
gingen ‘s avonds de wasmachine in 
en lagen ‘s ochtends weer gereed 
om aan te trekken. Ik moest het een 
week dragen voordat zich weer een 
wasbeurt aandiende. Op zaterdag-
middag gingen wij badderen in een 
zinken teil. Mijn drie jaar oudere 
zus mocht eerst, daarna was ik aan 
de beurt en vervolgens de rest van 
de toen zeven. De laatste had koud 
water waar vuil op dreef. Dat we 
daar nooit ziek van zijn geworden 
is me nog steeds een raadsel.

Reacties: reinwol@outlook.nl

Veel vaste inzenders hebben het gemerkt; hun e-mails met reacties kwamen niet meer aan, 
al enkele weken niet. Het regende klachten. Het is de schuld van Telfort, dat mijn account 
zonder datumwaarschuwing de nek heeft omgedraaid. Vanaf 23 september is mijn postvak, 
met ongeveer 1200 mails, verloren gegaan.

Ik dacht in goed vertrouwen en op 
advies over te gaan van Telfort naar 
KPN, want die gaan in december 
fuseren. Dus het abonnement op tv, 
mobiele telefoon en internet overge-
daan aan KPN. Met de telefoon, tv en 
zaktelefoon gaat het prima, maar niet 
met e-mail. Na een paar telefoontjes 
van enkele uren met weinig begrip-

Ook op het stadhuis en omge-
ving kwamen in 1940 bommen 

terecht

E-mails
vernietigd

Het laatste stukje van de Oranjeboomstraat richting Stadion Feijenoord. Foto´s Rein Wolters 

Melkbussen boenen in de Millinxstraat; rechts basisschool De Akker.

Koeien als terugvracht

Toen op vliegveld Zestienhoven bij 
Rotterdam in maart 1957 enkele 
transportvliegtuigen met Engelse 
koeien landden, was daar de ge-
hele vee- en vleeswereld aanwe-
zig; inclusief Rotterdamse vee-
artsen, vleesexporteurs, slagers, 
grossiers, douane, declaranten 
enzovoorts.

De vliegtuigen hadden een capaciteit van 
maar dertien of veertien koeien. Het ging 
erom of deze slachtkoeien goed genoeg 
waren voor de Hollandse en Europese 
markt. Nadat er enkele vliegtuigen met 
koeien waren geland, zei mijn vader, toen 
bedrijfsleider veetransport van J. Buite-
laar en zonen: “Straks gaan we ze varen!” 
Ik dacht: hoe dan? Daar kwam ik enkele 
weken later achter, toen de eerste coasters 
van Waling van Geest Maassluis kwamen 
binnengevaren; de Geeststroom (capaciteit 
58 koeien) en de Geestdijk (capaciteit 80 
koeien). Koeien van Frans Buitelaar, die hij 
op de Engelse veemarkten had ingekocht en 
via het havenstadje Boston naar Maassluis 
transporteerde.
De Geest coasters voeren met verse groen-
ten uit het Westland van Maassluis naar 
Boston en kwamen in ballast leeg terug naar 
Maassluis; dat was niet rendabel. Toen mijn 
vader op het kantoor van de heer Waling 
van Geest in ‘s Gravezande zei: ‘’Ik kan 
zorgen dat uw schepen met terugvracht naar 
Holland kunnen gaan varen”, zei de heer 
Waling van Geest: ‘’Hoe dan, mijnheer Van 
der Voort?” “Met koeien”, antwoordde mijn 
vader.” “MET KOEIEN!?”, riep hij. Daarna 
gingen de schepen terug naar scheepswerf 
De Groot en Van Vliet in Slikkerveer voor 
een vernuftige verbouwing tot veeschip. 
Waling van Geest had eindelijk zijn terug-
vracht voor zijn mooie lichtgrijze groen-
tecoasters en Frans Buitelaar had scheeps-
ruimte om zijn koeien, ossen en stieren te 
importeren naar Maassluis.
De heer Van Geest liet daarna drie nieuwe 
coasters bouwen; de Geestdam, Geestdiep 
en Geestsluis, die met Westlandse groenten 
naar Engeland voeren en vee mee terug 
namen. Ook de twee Westland coasters 
van Van Daalen uit Naaldwijk, de Trader 
en Producer werden ingezet. De schepen 
Neerlandia, de Rigel en de June vervoerden 
100 koeien per schip. Drie schepen van 
Coen Bos uit Schiedam, Eems, Eems-
mond en Westereems met 300 koeien per 
schip kwamen in de vaart. Piet Vroon, 
toen begonnen met koeien te varen voor 
Frans Buitelaar, kwam met vier schepen, 
de David, Transit, Nicole en Bontekoe 
wekelijks naar Maassluis. Vroon is nu een 
van de grootste rederijen van Europa met 
zo’n 150 zeeschepen. De welbekende vijf 
Deense Clausen-schepen, 220 koeien per 
schip, de Duitse veeboten Spika, Gemma en 
Zwei Gebrûder- samen met de Saint Patrick 
kwamen met vee naar Maassluis gevaren. 
Medio 1960 hadden alleen de Geest coasters 
al 30.000 stuks vee naar Maassluis gevaren; 
er hebben 27 zeeschepen met vee naar 
Maassluis, Vlaardingen en Scheveningen 
gevaren. Het was een onvergetelijke tijd!

Piet van der Voort
vdvoortprins@hotmail.com
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F O R U M

Schitterend uitzicht over de stad • Woonoppervlakte  

85 t/m 120 m2 • 2 of 3 slaapkamers • Luxe keuken & moderne 

badkamer • Vloerverwarming aanwezig • Eigen buitenruimte 

• Huurprijzen vanaf € 1.270 per maand (excl. servicekosten) • 

Prognose oplevering: eerste kwartaal 2020

Luxe  huurappar tementen  
in  har t j e  Rot terdam

S c h r i j f  j e  n u  d i r e c t  i n !      h u r e n i n f o r u m . n l

on top 
of the 

city

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 MEER DAN 200.000 mm2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

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

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

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

vanaf

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

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

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

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

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

9.95

KLIK 

LAMINAAT

landhuisdelen tarkett 

verkrijgbaar in 6 kleuren, klasse 32, 

8 mm dik, 19 cm breed

van 24.50  nu per m2  voor maar

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

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment
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Zusterschool Strevelsweg
Zusterschool Strevelsweg, Zuster-
school Het Boschje, Zusterschool 
Maria Regina en Zusterschool vlakbij 
de Coolsingel, hoe heet het daar ook 
alweer. Het waren allemaal de bruin 
geklede Nonnen van Bennebroek. Wat 
een kanjers!! Neem alleen maar de 
legendarische zuster Alix. Vermoede-
lijk heeft zij thans een leidende functie 
in de Hemel, als die bestaat.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Polospelers Heijplaat
In De Oud-Rotterdammer van 3 sep-
tember 2019, nr. 18, staat een aardig 
stukje van Arie van der Stoep over 
Heijplaat. Veel genoemde kameraden 
ken ik ook van naam, hoewel ik geen 
geboren Heijplater ben. Wel wil ik 
reageren op de namen van de polos-
pelers. Leo Ketting was geen keeper. 
Dat was Wim Buitendijk, met voor 
zich Leo Ketting, Ab Kramer, Henk 
Stam. Voor speelden Cor de Bakker, 
C. King, Ed de Koning en Jan van der 
Steen. Dit waren de zeven spelers. Je 
had wel reservespelers, maar je mocht 
niet wisselen. Ik weet dit als oud-
bestuurslid en polosecretaris van de 
ZPC Dockyard. Ik vermoed Arie, dat 
je ook het damesteam kent. Ik hoop 
dat je het mij niet kwalijk neemt dat 
ik commentaar geef, want ik lees je 
stukjes graag.

Cor Speelman
06-22346940

Economisch grensnut
Rotterdamse economen zijn wereld-
beroemd. Hun modellen worden 
toegepast in verre landen. Om zoveel 

mogelijk burgers zoveel mogelijk 
geluk te bezorgen. “Dat doen wij met 
economisch grensnut”, zei Erik, één 
van die Rotterdamse geleerde kanjers. 
Als buitenstaander vroeg ik: “Kunt u 
mij dat eens uitleggen?” Daar kwam 
het verbluffende antwoord: “Je hebt 
gewerkt, je hebt honger, eindelijk kom 
je aan bij de gedekte tafel. Je neemt 
een heerlijke bal gehakt. Je knapt er 
helemaal van op. Je neemt een tweede 
bal gehakt, maar die smaakt minder. 
Dát is de wet van het economisch 
grensnut.”

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Het Rotterdam van Toen
In de jaren zestig gonsde Rotterdam 
van de bouwactiviteiten en amateurfil-
mer Cees Berkelaar uit Vinkeveen was 
een regelmatig bezoeker van de stad. 
Hij was ook directeur van een familie-
bedrijf dat betonnen verlengstukken 
maakte voor houten heipalen. In die 
tijd was het café-restaurant Old Dutch 
aan de Rochussenstraat het ontmoe-
tingspunt voor Bouwend Rotterdam. 
Dé plek om te netwerken met al die 
mogelijke afnemers. Op mooie dagen 
nam hij in ieder geval ook zijn camera 
mee. Bas Romeijn heeft die beelden 
bewerkt en deze film toegevoegd aan 
zijn verzameling terugkijkfilms over 
Rotterdam en Barendrecht. Daardoor 
hebben we nu een mooie terugblik op 
de stad van toen. Bij het Pompenburg 
zien we achter de trouwkoetsen nog 
het Doofstommen instituut dat plaats 
moest maken voor nieuwbouw. De 
Lijnbaan, de eerste winkelpromenade 
in Nederland, was inmiddels een schit-
terende bloemrijke oase geworden, 
met bedrijven zoals de restaurants 

Wienerwald en Ruteck’s, Scheffer, en 
tal van winkels met mooie etalages. 
Het eerste autovrije winkelgebied van 
de wereld is een rustpunt te midden 
van de omringende bouwwerken met 
hijskranen. Bekijk de film op basro-
meijnfilms.blogspot.com

Excuses aan Gerard Cox
Beste Gerard Cox,
In een ingezonden brief n.a.v. Paul 
Abbey heb ik u ‘dom’ genoemd. Daar 
heb ik spijt van. Het is gewoon niet 
netjes van mij om zo’n kwalificatie te 
gebruiken. Mijn excuses daarvoor. Ik 
ben een bewonderaar van een groot 
deel van uw werk (favoriet: Feyen-
oord Feyenoord Feyenoord Feyen-
oord uit 1970). Ik heb onlangs weer 
genoten van de prachtige uitvoering 
van Ripspique op de Drs. P avond in 
De Kleine Komedie. Maar hoe moet 
ik het dan noemen? Conservatief, 
kortzichtig? Koudwatervrees?
In hetzelfde nummer van de Oud Rot-
terdammer stond ook een vergelijk-
bare brief van Jan Oudenaarden.
Grappig. Ik heb vrijwel dagelijks 
contact (per e-mail) met Jan over 
Feyenoord. Ik verzorg altijd de plaat-
jes van zijn boeken De Geschiedenis 
van Feyenoord deel 1 t/m ... Maar we 
hadden niets hierover afgesproken; het 
was een spontane actie van beiden. Ik 
begrijp die weerzin tegen nieuwighe-
den wel. Ik loop ook niet voorop. Zo’n 
mobiele telefoon, nergens voor nodig. 

Internet. Ik keek liever in de Winkler 
Prins. Maar sommige vernieuwingen 
zijn toch wel heel bijzonder. Naar 
mijn mening is de uitvinding van het 
internet net zo revolutionair als die 
van de boekdrukkunst of de stoomma-
chine. In het begin was ik ook scep-
tisch, maar er heeft zich de afgelopen 
jaren zo’n enorme bron aan informatie 
en communicatie geopenbaard dat 
ik volledig ben omgeslagen in mijn 
mening. Nooit meer hoef je dagen 
te lopen denken wie ook alweer een 
bepaald liedje zong, welke film een 
bepaalde actrice in meespeelde, hoe 
je een woord of naam spelt, et cetera. 
Jan Oudenaarden, ook niet de jongste, 
moest bij een eerder samenwerkings-
project door de uitgever gedwongen 
een computer gebruiken. Later kwam 
het internet en de e-mail erbij. Hij 
werd razend enthousiast. Je kunt bij-
voorbeeld vanuit je stoel vooroorlogse 
Oostenrijkse sporttijdschriften door-
vlooien op Dombi of Happel. Honder-
den historische kranten zijn doorzoek-
baar op woord. De burgerlijke stand 
is voor een groot deel gedigitaliseerd 
zodat je oude Feyenoord-spelers kunt 
traceren met exacte voornamen en 
geboortedatum. Je kunt een voetbal-
club in Australië om informatie vragen 
over een geëmigreerde speler. Iemand 
vanaf de andere kant van de wereld 
kan je à la minute een foto doorsturen, 
waar je jaren naar hebt gezocht. Ook 
het sorteren van gegevens in databe-

standen is heel bijzonder. Kortom, het 
is echt fantastisch.

Paul Groenendijk
paul.groenendijk@xs4all.nl

Gezichtsbedrog?
Naar aanleiding van Ken je dit 
nog? Nr. 199 van 17 september het 
volgende verhaal. Het gebeurde eind 
jaren ‘80 van de vorige eeuw, toen we 
pas verhuisd waren naar de Achteram-
bachtseweg in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Voor ons huis was een lege vlakte en 
de daar verbouwde aardappelen waren 
net geoogst. We kregen bezoek, zij za-
ten op de bank met de rug naar buiten 
en ik zat tegenover hen op een stoel 
. Ineens zag ik in de verte een brug 
en ik zei verbaasd “wat bijzonder, nu 
woon ik al een paar weken hier en nu 
zie ik voor het eerst dat er in de verte 
een brug staat.” Toen ik even later met 
het tweede kopje koffie weer binnen 
kwam en weer naar buiten keek, zei ik 
“wat vreemd, nu zie ik weer geen brug 
.” Wat bleek? De van Brienenoordbrug 
(die gebouwd was in Dordrecht) voer 
op een ponton over de Oude Maas 
naar Rotterdam en was zo hoog dat hij 
hier, vanuit H.I.Ambacht , te zien was 
Het bezoek keek mij zeer verbaasd 
aan en ik denk dat ze dachten…

Mevr. A.J.Verseveldt
w.verseveldt@planet.nl
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Excelsior kampioen
Al 75 jaar ben ik Excelsior-supporter. Aanvankelijk als scholier veelal bij de wedstrijden aanwezig. Memorabel waren 
destijds de promotiewedstrijden met SVV, VUC en Emma. Later, weg uit Rotterdam, werd het meer ‘liefde op afstand’, 
maar de aandacht is altijd blijven bestaan. Sinds de invoering van het betaald voetbal is Excelsior bijna steeds te groot 
voor servet en te klein voor het tafellaken gebleken. De laatste paar jaar is het regelmatig stuivertje wisselen met Sparta 
wie de tweede Rotterdamse club is, na Feyenoord. Nu ‘mijn cluppie’ het vorig seizoen weer eens is gedegradeerd, lijkt 
het mij een aardig idee een vroegere kampioensfoto uit seizoen 1945-46 te publiceren. Oude tijden zullen herleven! 
Op de foto staand van links naar rechts: Smits, Remmerts, Ernst (overleden tijdens acties in Indonesië), elftalleider (?), 
Vermeer (laatste aanvallende spil in het Nederlands Elftal), v.d. Torre, De Graaf, clubgrensrechter. Zittend van links naar 
rechts: v.d. Stoep, Dörr, Braams, v.d. Berg, Verboom (schoot destijds de glasplaat van de klok op het Spartakasteel aan 
gruzelementen).

Kees van Wijk
Goedereede
0187-493595
wijkage@planet.nl

Wateroverlast
Bij de bouw van metrostation Coolhaven en de aanleg van de Metro Oost-
Westlijn moest de infrastructuur aangepast worden, inclusief drinkwaterlei-
dingen. Bij dit werk raakte een graafmachine een 300 mm. kunststof (PVC)
leiding. Mijn collega van DWL Rotterdam (tegenwoordig Evides), ziet u 
gebukt zoeken naar een afsluiter in de straat. Misschien kent u ze wel, die 
straatpotjes? In zijn rechterhand heeft hij een (kraan)sleutel om de afsluiter 
dicht te draaien. Ik was op dat moment elders afsluiters aan het dichtzetten. Er 
werd wel vaker een waterleiding geraakt in de stad, maar veel problemen met 
gebruikers leverde dat nooit op (tijdelijk tappunt in de straat en iedereen was 
tevreden), zelden kwam het in de publiciteit. Bij zo’n lekkage staan tegen-
woordig binnen vijf minuten diverse cameraploegen op de stoep en worden 
Kamervragen gesteld in Den Haag. Andere tijden!

Bertus Huijskens, B.Huijskens@evides.nl



Sigarenindustrie
Ik ben al jaren op zoek naar gegevens 
over de sigarenindustrie in Rotterdam 
e. o. Ik weet dat er veel is verwoest 
in de oorlogsjaren, maar toch wil 
ik de lezers vragen alles wat ze nog 
weten aan mij te zenden. Ik zoek naar 
bijzonderheden en oude fabrieksfoto’s 
en sigarenbanden en tevens naar 
sigarenkistetiketten. Alle portokosten 
vergoed ik.

Herman Jansen
0572-357232
wecheltie@ziggo.nl

Gezocht: Louis en zijn vrouw
Op vakantie met elf paar schoenen! 
Wie klinkt dit bekend in de oren? Wij 
zoeken Louis met baard en zijn vrouw 
uit Rotterdam. Wij en zij gaan altijd 
naar hotel Diplomatic in Benidorm. 
Als je jezelf herkent, bel ons svp.

Willem en Rachel Schretzmeijer
0174-383011

Diender Sturkenboom
Ik zoek naar de nabestaanden van 
hoofdrechercheur der staatspolitie van 
Rotterdam, de heer Sturkenboom of 
mensen die hem hebben gekend. Het 
gaat om de voornamen en aan welk 
bureau hij verbonden was. De diender 
Sturkenboom heeft veel werk verricht 
voor de nabestaanden van de slachtof-
fers bij een ramp in 1945.

Dik Happé
dikhappee@gmail.co

Keterstraat
Ik ben op zoek naar foto’s of filmma-
teriaal uit de Keterstraat, jaren 30-40 
en 50. Mijn moeder is er geboren en 
zij heeft er lang vertoefd. Haar naam 
was Mien Pijpers. En haar jeugdvrien-
dinnen waren o.a. Annie Pons, Lies 
Mouthaan en Greet Wijs.

Peter van der Meulen
nuppe777@outlook.com

Banketbakkerij Hema
Ik ben op zoek naar oud-collega’s van 
de Hema banketbakkerij uit de periode 
1983-1992. De namen zijn Michel 
Remkes, John van der Kroeft, Michel 
Jongerius, Fred (achternaam weet ik 
niet) en vele anderen.

Miranda van Hal
06-86224817
SvenDavey2007@hotmail.com

Meezingen in Bevrijdingskoor
Zingen in de mooiste kerken van 
Nederland, omdat Nederland 75 jaar is 
bevrijd! Wat een schitterend moment 
om dit samen te vieren met muziek en 
zang. Het groot Nationaal Bevrijdings-
koor uit Nederland gaat dit realiseren. 
In heel Nederland kunnen mensen van 
alle leeftijden meedoen met dit unieke 
project! Bekende musici werken mee: 
Martin Zonnenberg, Martin Mans, 
Joost van Belzen en Peter Wildeman! 
We gaan prachtige liederen zingen, die 
met vrede en bevrijding te maken heb-
ben, een vleug vaderlands erin. Wie 
wil dit nu niet? U kunt dit heugelijke 
feit met ons meevieren en u nu al 
aanmelden voor dit grote projectkoor. 
We gaan o.a. repeteren in de regio’s 
Gouda, Krimpen, Sliedrecht, Middel-
harnis en Goes. We repeteren een keer 
per maand en starten in januari 2020. 
U ontvangt dan alle informatie met de 
muziek en oefenbestanden voor thuis. 
De concerten hebben plaats in de 
schitterende kathedralen die Neder-
land rijk is: Laurenskerk in Rotterdam, 
Bovenkerk in Kampen, Maria-Mag-
dalenakerk in Goes. Er werken verder 
unieke mannenkoren aan mee, ja 
zelfs een Bevrijdingsmannenkoor uit 
Canada! Geef je snel op voor dit Groot 
Gemengd Bevrijdingskoor. Meer info 
en opgave: www.bevrijdingskoor.nl.

Spaarbank
Een reactie op de brief in DOR van 
17 september 2019 van Aad Onderstal 
over zijn excursie naar de Spaarbank. 
De film die hij daar zag, was geba-

seerd op het boek Hoe Jan Een Kano 
Kreeg, uitgegeven door de Stichting 
Spaarpropaganda Rotterdam (1956) 
en geschreven door B. (Bart) van 
Huët. Over deze Rotterdamse auteur, 
die o.a. De Club Uit Rustoord schreef 
voor Van Nelle, is zeer weinig bekend. 
Mocht iemand nadere informatie over 
hem of de film hebben, dan ontvang ik 
die graag op d.venema@casema.nl.

Dick Venema
Wgp Rotterdamse Kinderboeken
d.venema@casema.nl

Lichtjesavond
2 November is er een Lichtjesavond 
in de Fonteinkerk in Hillegersberg. 
Brand op deze avond een kaarsje 
voor iemand van wie je houdt. De 
Fonteinkerk is deze avond (van 18.00 

tot 21.00 uur) speciaal open. U bent 
welkom in een sfeervol verlichte kerk, 
met muziek, poëzie en stilte. U kunt 
binnenlopen en even gaan zitten in de 
kerkzaal of de stilteruimte. U kunt de 
naam van een dierbare opschrijven 
en een lichtje aansteken. Zo bent u 
even niet alleen met je verdriet. In de 
ontmoetingsruimte staan koffie en thee 
klaar. Het adres van de Fonteinkerk is 
Terbregseslaan 3, 3055 TE Rotterdam.

L. de Jong
ldejong1957@gmail.com
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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.

Metrobijlage gezocht
Metrobestuurder zoekt de Metrobijlage van de krant Het Vrije Volk in 
verband met de opening van de Rotterdamse metro op 9 februari 1967. Even-
tueel tegen vergoeding. Ik hoop dat iemand mij erg blij kan maken. Alvast 
hartelijk bedankt voor de moeite en medewerking.

Wim Ooms
Spuikreek 35
3079 AC Rotterdam
06-48379317
W.ooms94@upcmail.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

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

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

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

Muziekmiddagen in Hoogvliet
Sinds begin 2018 worden met succes muziekmiddagen voor senioren 
gehouden in Partycentrum Flamingo, Lengweg 150 in Hoogvliet. Tijdens 
deze middagen wordt speciaal voor deze doelgroep muziek gespeeld met een 
sterk zestigerjaren karakter. De eerstvolgende muziekmiddag is 23 oktober 
en begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). Het duurt tot 17.00 uur. De 
entree is slechts € 3,00 per persoon. Deze lage entree is mogelijk dankzij een 
financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het project. Deze keer 
treden country- en rock & roll-zanger Mark Lavender en zangeres Lannie 
op, begeleid door rock & rollformatie The Main Team. Om de vier weken is 
er een muziekmiddag met wisselende gastartiesten en gastbands, dus op 20 
november en 18 december weer. Er is gratis parkeerruimte bij de Flamingo 
en vanaf metrostation Zalmplaat is het nog geen 10 minuten lopen.

Henk Groenenboom
henkgroenenboom@hotmail.com

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Horizontaal
1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12. muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keukenmeester; 15. verbrandingsrest; 17. deel 
van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeetbaar getal; 22. gevangen verblijf; 24. vocht verliezen of verdorren; 27. schoonmaakmiddel; 28. 
land in Azië; 30. jongensnaam; 31. hoofddeksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35. oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit 
Rotterdam (afk.); 38. raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44. plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij boven-
been; 47. bakplaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vestingmuur; 52. keur op elektrische apparaten (afk.); 54. 
grote vrucht; 56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en mager; 62. plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 
65. kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van een zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76. 
een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dapper persoon; 79. rivier in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven; 84. 
alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 86. kuststreek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.
 
Verticaal
1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5. zangvogel; 6. zijrivier van de Donau; 
7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roeipen; 10. klein kind; 11. sporten om fit te blijven; 16. sociaal economische raad (afk.) 18. 
nachtroofvogel; 20. duw of por; 21. anticonceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilderslinnen; 26. Duits automerk; 27. 
dichtregel; 29. oud beroep; 32. woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners gehuwd zijn; 37. plaats in Gelderland; 
39. theatershow; 40. plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestorven wild rund; 45. handbagage; 46. stre-
ling met de tong; 51. opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson; 56. rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke 
omroep (afk.); 60. uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds (gauw); 63. droefgeestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onder-
wereld; 69. meisjesnaam; 71. schimmelachtige reuk; 73. smekend verzoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 
78. natuurgebied; 80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82. besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het jaargetijde, de herfst en luidde:

Het is de tijd voor kalebassen en kastanjes

Dat was voor veel mensen niet zo’n moeilijke opgave, getuige de vele inzendingen. Uit alle inzendingen lootten we 
vijf winnaars die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor KreaDoe, de beurs die creatieve inspiratie 
geeft en van 30 oktober tot en met 3 november wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De prijswinnaars zijn 
mevr. R. Hooghuis, Joke Pastijn, T.J. Jansens, R. Roedoe en Karel van Beek.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs 
klaarliggen. Ditmaal zijn dat toegangskaarten voor de Italiaanse 
ochtend in De Doelen in Rotterdam. Vijf winnaars mogen naar dit 
zondagochtendconcert en krijgen daarvoor ieder twee kaarten.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing 
voor DONDERDAG 26 OKTOBER 12.00 UUR naar info@de-
oudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplos-
sen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12. muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keuken-
meester; 15. verbrandingsrest; 17. deel van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeetbaar getal; 22. gevangen ver-
blijf; 24. vocht verliezen of verdorren; 27. schoonmaakmiddel; 28. land in Azië; 30. jongensnaam; 31. hoofd-
deksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35. oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 38.
raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44. plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij boven-
been; 47. bakplaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vestingmuur; 52. keur op elektrische
apparaten (afk.); 54. grote vrucht; 56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en mager; 62.
plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 65. kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van
een zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76. een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dap-
per persoon; 79. rivier in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven; 84. alleenstaande min-
derjarige asielzoeker (afk.); 86. kuststreek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5.
zangvogel; 6. zijrivier van de Donau; 7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roeipen; 10. klein kind; 11.
sporten om fit te blijven; 16. sociaal economische raad (afk.) 18. nachtroofvogel; 20. duw of por; 21. anti-
conceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilderslinnen; 26. Duits automerk; 27. dichtregel; 29.
oud beroep; 32. woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners gehuwd zijn; 37. plaats in Gel-
derland; 39. theatershow; 40. plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestorven wild rund;
45. handbagage; 46. streling met de tong; 51. opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson;
56. rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke omroep (afk.); 60. uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds
(gauw); 63. droefgeestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onderwereld; 69. meisjesnaam; 71. schimmel-
achtige reuk; 73. smekend verzoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 78. natuurgebied;
80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82. besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

KRUISWOORDPUZZEL

,

Schiedam in de Tweede We-
reldoorlog
Volgend jaar is het de herdenking van 
75 jaar bevrijding. Naar aanleiding 
daarvan zullen op verzoek van het 
bestuur van het Fonds Historische 
Publicaties Dirk Docter en Herman 
Noordegraaf het boek Schiedam in de 
Tweede Wereldoorlog in foto’s samen-
stellen. Mocht u eigen foto’s hebben 
of voorwerpen uit die periode, dan 
houden wij ons aanbevolen. U kunt 
mailen naar: secretaris@documenta-
tiegroep40-45.nl of contact opnemen 
met 010-4731539.

Citroën-verzameling
Wegens beëindiging van mijn hobby 
wil ik vragen of er iemand belangstel-
ling heeft voor Citroën Snoek DS 
boeken, brochures, jack, Citroënex-
pert-tijdschriften etcetera.

P. v.d. Veer
06-25015047

Diapresentatie Rotterdamse 
haven, deel 4
Zondag 20 oktober verzorgt de heer 
Chris Vennix weer een diapresentatie 
met als onderwerp: ‘Een wandeling 
langs de Rotterdamse Haven, deel 4’. 
Chris Vennix heeft talloze dia’s van 
de havens van Rotterdam gemaakt 
en kan veel over de havens vertellen. 
Ook deze keer zal er gebruik worden 

gemaakt van originele kleurendia’s 
en hij neemt ons voor de vierde keer 
mee voor een prachtige wandeling. U 
bent van harte welkom. De presen-
tatie vindt plaats in het onderkomen 
van Stichting Ons Rotterdam aan de 
Kerkwervesingel 53 te Rotterdam-
Pendrecht, bereikbaar met buslijn 67. 
De aanvang is om 14.00 uur, de zaal 
is open om 13.30 uur. De toegang 
is, zoals altijd, gratis. Mocht u de 
presentatie willen bijwonen dan graag 
vooraf even aanmelden. Dit kan via 
010-4804513 en de mail: diawerk-
groep@onsrotterdam.nl . Kijk ook 
op www.onsrotterdam.nl of op de 
facebookpagina www.facebook.com/
onsrotterdam

Jaargangen
Ik ben in het bezit van zeker drie jaar-
gangen 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

Boekenbeurs
Net als in het voorjaar organiseert 
Stichting Ons Rotterdam een boe-
kenbeurs in haar onderkomen aan de 
Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-

Pendrecht. Dat gebeurt zaterdag 26 
oktober van 11.00 tot 14.00 uur. Bij 
deze gelegenheid worden populair 
historische boeken over Rotterdam 
verkocht, die de stichting dubbel in 
haar bestand heeft. Tevens zijn we in 
bezit van honderden oude prentbrief-
kaarten, waarmee u uw verzameling 
kunt aanvullen. De tweemaal per jaar 
terugkerende beurs mag zich op een 
groeiend aantal belangstellenden ver-
heugen. Voor de liefhebbers zijn ook 
oudere uitgaven van ons tijdschrift te 
koop. U bent van harte welkom.

Stichting Ons Rotterdam

Elevatoren
Met zeer veel interesse de Ken je dit 
nog-pagina over de “veters” van de 
GEM gelezen. Maar volgens mij was 
er eveneens een “Hollandsche Eleva-
tor Mij.” in het Rotterdamse actief. De 
directeur van die “Hollandse” was vol-
gens mij Wouter Korthals. Ik denk dat 
het één en ander zo rond 1950-1955 of 
zelfs eerder speelt. Wie weet daar iets 
van en kan dat dan ook belichten? Bij 
voorbaat hartelijk dank.

J.J. van Katwijk
Graaf Willemlaan 110
3341 CH Hendrik-Ido-Ambacht.
078-6814025
w.vankatwijk@hetnet.nl

Zangers gezocht
Wij zijn de Walzangers, een klein 
gemengd shantykoor, en hebben 
dringend tenoren en bassen nodig. 
Vindt u zingen leuk in dit repertoire? 
Kom dan eens vrijblijvend langs in 
“huis van de wijk” in het Lage Land. 
Remmet van Milplaats 15 in Rot-
terdam. Kom eens luisteren of gelijk 

meezingen als u durft! Wij repeteren 
elke woensdagavond van 20.00-22.00 
uur. Elke laatste woensdagavond van 
de maand gaan we na het repeteren 
naar de kroeg met elkaar. Geen must, 
maar erg gezellig! Bel voor info naar 
Rina, 06-10143274.
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Wie staan er op de foto?
Wie weet wie er allemaal op deze klassenfoto staan? Het gaat om de zesde 
Klas van de Meisjesschool aan de Frankendaal in Rotterdam Zuid. Het jaartal 
is 1955. Zelf sta ik als tweede van links in de middelste rij. Mensen zullen 
haar naam van toen waarschijnlijk beter herinneren: Jopie Velthuizen. De juf-
frouw op de foto is “Juffrouw Bezemer”. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Joke ‘t Hart
andre.miltenburg@kpnmail.nl
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Horizontaal 1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12. muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keuken-
meester; 15. verbrandingsrest; 17. deel van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeetbaar getal; 22. gevangen ver-
blijf; 24. vocht verliezen of verdorren; 27. schoonmaakmiddel; 28. land in Azië; 30. jongensnaam; 31. hoofd-
deksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35. oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 38.
raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44. plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij boven-
been; 47. bakplaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vestingmuur; 52. keur op elektrische
apparaten (afk.); 54. grote vrucht; 56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en mager; 62.
plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 65. kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van
een zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76. een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dap-
per persoon; 79. rivier in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven; 84. alleenstaande min-
derjarige asielzoeker (afk.); 86. kuststreek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5.
zangvogel; 6. zijrivier van de Donau; 7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roeipen; 10. klein kind; 11.
sporten om fit te blijven; 16. sociaal economische raad (afk.) 18. nachtroofvogel; 20. duw of por; 21. anti-
conceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilderslinnen; 26. Duits automerk; 27. dichtregel; 29.
oud beroep; 32. woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners gehuwd zijn; 37. plaats in Gel-
derland; 39. theatershow; 40. plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestorven wild rund;
45. handbagage; 46. streling met de tong; 51. opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson;
56. rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke omroep (afk.); 60. uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds
(gauw); 63. droefgeestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onderwereld; 69. meisjesnaam; 71. schimmel-
achtige reuk; 73. smekend verzoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 78. natuurgebied;
80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82. besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

KRUISWOORDPUZZEL

,
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Eerste maand
           Gratis leasen

Eerste maand
           Gratis leasen           Gratis leasen

Ontdek je voordeel via
bit.ly/nazomerdeals2019

Volkswagen Polo 
1.0 TSI 95pk Highline

Private Lease      Zakelijke Lease 
v.a. €354 p/m     v.a. €333 p/m

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI 130pk Comfortline Business

Private Lease      Zakelijke Lease 
v.a. €581 p/m     v.a. €515 p/m

bij Auto Hoogenboom

Volkswagen Tiguan Allspace
1.4 TSI 150pk 6-DSG Comfortline Business

Private Lease      Zakelijke Lease 
v.a. €689 p/m     v.a. €595 p/m

Volkswagen T-Cross 
1.0 TSI 95pk Life

Private Lease      Zakelijke Lease 
v.a. €398 p/m     v.a. €390 p/m

*Geldig op de Polo, T-Cross, Tiguan en Tiguan Allspace uit voorraad. De actie loopt t/m 30-11-2019 en 
is niet geldig i.c.m. andere acties. Zakelijke leaseprijs o.b.v 60 maanden en 10.000km per jaar. Private 
lease o.b.v. 48 maanden en 10.000km per jaar.
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