
  In de eerste zes weken als 
straatdiender in de rang van 
adspirant-agent werd je be-
geleid door een mentor, een 
oudere ervaren collega. Mijn 
mentor was Arie van Straten. 
Niet alleen een door de wol 
geverfde Charloisse diender, 
maar een geweldige, alom ge-
respecteerde collega. De laat-
ste jaren van zijn loopbaan 
was Arie rayonagent van de 
Tarwebuurt. Helaas heeft hij 
veel te kort van zijn pensioen 
mogen genieten.   Van Arie heb 
ik onder meer de grondbegin-
selen voor het vangen van 
boeven geleerd.  

In zijn functie van rayonagent ergerde 
Arie zich enorm aan een op de Briel-
selaan gevestigde opkoper van onder 
meer oude metalen. ‘Koos koopt 
alles’, stond op een indrukwekkende 
prijzenlokker, die bij de toegangsdeur 
van het pakhuis was aangebracht. Dat 
diezelfde opkoper ook gestolen meta-
len kocht, een in die jaren vijftig bij 
sommige mensen erg geliefd product, 
stond voor Arie als een paal boven 
water. Zodoende nodigde hij mij op 
zeker moment uit samen met hem te 
proberen daar een vinger achter te krij-
gen. Opkoper Koos wegens heling ‘in 
de pot krijgen’. Dat was Arie’s doel.
Arie en ik posteerden samen op vei-
lige afstand van het opkoperspakhuis, 
maar zodanig, dat wij het pakhuis 
binnenlopende fi guren duidelijk kon-
den waarnemen. Arie legde mij eerst 
uit hoe je een boef van de ‘gewone’ 
klant kon onderscheiden: “De vent die 
jatschore bij zich heeft, gaat niet direct 
naar binnen. Hij aarzelt even, kijkt al 
lopend goed om zich heen of de kit 
(politie) soms in de buurt is en pas dan 
waagt hij een stap over de drempel. 
Het kan ook gebeuren dat de opkoper, 
alvorens het gejatte spul te kopen, snel 
nog even een blik naar buiten werpt. 
In dat geval zitten we altijd goed’’, 
aldus Arie. Binnen enkele dagen had-
den we al een paar metaaldieven te 
pakken. Voldoende om nu Koos zelf 
even te ‘knippen’, vond Arie.

Arie en ik stapten op een vroege 
zaterdagochtend het opkoperspakhuis 
binnen om Koos wegens beroepsma-
tige heling te arresteren. “We hebben 
je een paar weken geleden de oorlog 
verklaard en nou is het dan zo ver. Le-
ver de sleutels van je tent maar in en 
dan moven richting bureau Charlois”, 
zo liet Arie hem kortweg weten. Dat 
Koos niet direct verheugd was met 
deze stand van zaken, bleek alleen uit 
het feit dat wij allebei, wat hem betrof, 
‘de pleuris’ konden krijgen.

   In overall 
Nadat wij Koos aan het bureau aan 
de Charloisse Kerksingel hadden 
afgeleverd, gingen we in het pakhuis 
uitgebreid spitten naar de gestolen 
metalen. Dankzij verklaringen van de 
dieven die we eerder die week hadden 
onderschept, beschikten we over een 
hele waslijst van op te zoeken spullen. 
Dat opzoeken moest je volgens Arie 
niet in je ‘zondagse-pakkie’ doen. 
Daar was ik het helemaal mee eens. 
Zodoende stonden we even later bei-
den in een overall. Vanwege de luizen 
droegen we ook allebei een vechtpetje. 

Arie vond het niet nodig de bij de 
toegangsdeur geplaatste prijzenlokker 
binnen te halen. “Je weet maar nooit”, 
zei hij, “wie ons nog jatschore komt 
aanbieden en dan moet je toch op zijn 
minst een prijs in de aanbieding heb-
ben.” Dat idee sprak mij zeer aan.
We waren nog maar nauwelijks 
begonnen of een man van middel-
bare leeftijd stapte binnen. Kennelijk 
verbaasd over de voor hem vreemde 
‘opkopers’ staarde hij ons aan. “Is 
Koos d’r niet”, vroeg hij. “Nee”, ant-
woordde Arie waarheidsgetrouw, “hij 
is een dag of vier weg.” Daarbij had 
Arie uiteraard de komende vier dagen 
van inverzekeringstelling in gedach-
ten. “O”, aldus de klant, “kopen jullie 
nog lorren?” Arie: “Hoe kom je daar 
nou bij man, je ken toch zien dat we 
helemaal vol zitten met die handel. 
Ik ken ze zelf aan de straatstenen niet 
kwijt.” Duidelijk teleurgesteld droop 
de man af. Binnen een uur kregen we 
nog drie of vier soortgelijke klanten te 
verwerken. Doodgemoedereerd en of 
hij al jaren in het opkopersvak werkte, 
poeierde Arie de een na de ander af. 
Daarbij schudde hij steeds met het 

grootste gemak een andere smoes uit 
zijn mouw. Het stukje toneel van Arie 
werkte zo op mijn lachspieren dat ik 
mij, om erger te voorkomen, snel ‘sor-
terend’ op de bergen metaal en andere 
rotzooi wierp.
Eindelijk kregen we beet. Met een 
uitbundig “morrege mense” stapte 
een man met fi ets en al het pakhuis 
binnen. Ook hij vroeg of Koos er niet 
was. Hierop draaide Arie zijn plaatje 
weer af, terwijl ik maar vast naar de 
metaalberg liep, benieuwd naar wat 
deze klant uit zijn overbelaste fi etstas-
sen tevoorschijn zou toveren. De man 
had alle vertrouwen in ons. Zonder 
blikken of blozen kondigde hij aan dat 
hij ‘hetzelfde als twee weken geleden’ 
in de aanbieding had. “Oke”, zei Arie, 
“laat maar kijken.” Terwijl de man de 
riempjes van zijn fi etstas lospeuterde, 
vroeg hij of hij deze keer misschien 
iets meer per kilo kon krijgen van-
wege ‘de beste kwaliteit’. “Gooi maar 
op de schaal, dan kenne we altijd nog 
kijken”, antwoordde Arie. In minder 
dan geen tijd deponeerde de man een 
stuk of tien splinternieuwe, glanzende 
koperen afsluiters op de weegschaal. 

“Spulletje hè”, zei hij, zich in de 
handen wrijvend. “Ziet er leuk uit”, 
bevestigde Arie onbewogen, “we 
zullen het effe wegen.” Toen liep het 
scheef. Arie had net zoveel verstand 
van de bascule als ik: nul komma nul. 
Hij morrelde aan de weegschaal, maar 
zonder succes. “Dat pokkeding”, riep 
hij in mijn richting, “wat heb je d’r 
eigenlijk mee uitgevreten, Jan.” Met 
hulp van de klant werd het gewicht 
van de koperen afsluiters uiteindelijk 
vastgesteld op 40 kilo. “Dat wordt dan 
honderd gulden”, besliste Arie. Onze 
klant knikte instemmend. Hoe het 
afl iep? Heel bedaard opende Arie zijn 
overall, stak zijn hand in zijn borstzak, 
toverde zijn politielegitimatie tevoor-
schijn en duwde die als een scheids-
rechter die een rode kaart uitdeelt 
onder de totaal verbouwereerde ogen 
van onze klant. “Sorry Nelis, maar je 
hangt”, aldus de laconieke toelichting 
van Arie. De klant stond als vastgena-
geld aan de bascule, terwijl ik dacht 
dat ik erin zou blijven. Zo hebben we 
er die dag nog vijf gevangen.

     Jan Blaauw    

 Politie kon van Koos ‘de pleuris’ krijgen   
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Kick van de Bunt
De echte herenkapper van Kralingen!
Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van 7.30 - 18.00 uur
Vrijdag 7.30 - 16.00 uur
(lunch van 12.30 - 13.00 uur)

Wij werken niet volgens afspraak!
Frits Ruysstraat 44a - 3061 MG  Rotterdam
Telefoon: 010 - 4524470
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‘Ik brand een kaarsje
ter herinnering aan jou.’

Tijdens deze avond is de locatie sfeervol verlicht met fakkels en 
kunt u samen met familie en vrienden een kaars branden ter 
herinnering aan uw overleden dierbare.

Begraafplaats & crematorium Schollevaar
Burgemeester Schalijlaan 2 | Capelle aan den IJssel

Donderdag 14 november | 18.00 - 20.00 uur

Informatie 06 53 54 55 14 of dela.nl/evenementen

Lichtjesavond

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.

Langer
veilig 
thuis
met de slimme 
energiemeter  
in huis

Hoe werkt dat?
In veel huizen is in de meterkast een 
slimme energiemeter aanwezig. In dit 
onderzoek wordt deze verbonden met 
een kastje: Cloudia. Door het stroom
verbruik kunnen bepaalde situaties 
worden herkend. Bijvoorbeeld: als 
iemand is gevallen en niet meer kan 
opstaan, dan ziet de Cloudia dat de 
waterkoker niet meer wordt gebruikt. 
Met u samen wordt een meldings
systeem ontwikkeld. Als u meedoet 
krijgt u de Cloudia thuis. We vragen 
u om een vragenlijst in te vullen 
of een vraaggesprek te voeren. Uw 
privacy wordt beschermd.

Wilt u meedoen?
We zoeken ouderen om samen met 
ons het meldingssysteem te ontwik
kelen. Woont u zelfstandig of kent u 
een oudere die zelfstandig woont? 
Doe mee aan ons onderzoek!

Als u meedoet ontvangt 
u een VVV-cadeau kaart 
t.w.v. €25. Na afloop van 
het onderzoek krijgt 
u nogmaals een VVV-
cadeau kaart van €25. 

Als u meedoet ontvangt 
u een VVV-cadeau
t.w.v. €25. Na afloop van 
het onderzoek krijgt 
u nogmaals een VVV-
cadeau

Aanmelden of meer informatie? 
Bel of e-mail Sophie Korenhof, 
arts-onderzoeker.
Tel.: 06-19347192 
E-mail: s.korenhof@erasmusmc.nl
Website:  
langerveiligthuis-onderzoek.nl

We zijn op zoek naar deelnemers voor het onderzoek ‘Langer Veilig Thuis’. In dit 
onderzoek kijken we samen met u of de slimme energiemeter kan worden gebruikt 
om ouderen langer, veilig zelfstandig te laten wonen.  



Fl. 60,- ging ik verdienen. Wat een ka-
pitaal! Daarvan ging 30 gulden in de 
huishoudpot en ik hield dus 30 gulden 
per maand over en verkondigde dat 
ik vanaf toen geheel voor mezelf ging 

zorgen… “Ja”, zei mijn moeder, “kind 
dat moet je doen.” Nou, ik kwam 
natuurlijk goed in de problemen. Want 
ik was toch eigenlijk nog een kind, 
dat al moest werken. Als ik ‘s avonds 
thuiskwam om half 6 ging ik gauw 
weer buitenspelen, puttenloop doen of 
klokslag na zo’n lange dag opgesloten 
te zijn geweest.
Toch was het voor mij niet ongezellig, 
hoor. Ik voerde eigenlijk niet veel uit. 
Kreeg iedere morgen voorgedrukte 
brieven op mijn bureau (ja, ik had een 
bureau en dat vond ik reuze interes-
sant) en het enige, dat ik moest doen 
was het intikken van het adres. Ik 
weet het nu nog: J.L.Koot, Houtlaan 
21, Rotterdam. Dus dat ging al snel 
vervelen en dan ging ik aan de wan-
del. En er was heel wat te wandelen in 

dat grote gebouw. Even kletsen bij de 
telex, dan langs de nautische dienst of 
naar de afdeling Uitgaand in een grote 
zaal. Overal had ik wel een vriendin-
netje zitten, waar ik dan, zittend in een 
opengeschoven bureaulade (anders 
viel het teveel op) lekker kon bab-
belen. De ‘hogere heren’ zaten in een 
aquarium aan de zijkant van de zaal.

Jeugdige rusteloosheid
Nu had ik een bijzonder aardige chef, 
de heer Hoogewerf, een oudere heer, 
tegen zijn pensioen aan en hij liet me 
maar een beetje ronddarren, totdat het 
ook hem te lang ging duren. Dan zocht 
hij zijn ‘dochtertje’ op en liepen we 
gearmd terug naar mijn bureau.
Toch voelde hij heel goed mijn jeug-
dige rusteloosheid en dan gaf hij me 
opdracht een logboek naar een schip 
te brengen, dat dan voor de kade lag. 
Nou, daar had ik wel oren naar. En zo 
heb ik veel schepen van binnen ge-
zien, ook de super de luxe passagiers-
schepen. Dan zwierf ik de halve dag 
door die luxe ruimtes en vergaapte me 
aan al dat moois. Ook mocht ik, als er 
in de directiekamers samenkomsten 
waren, rondlopen met sigaren en siga-
retten, ik vond het allemaal geweldig.
Ook ben ik een keer naar de medische 
dienst geweest, maar dat was toch 
iets minder leuk. Ik zat me een keer 
stierlijk te vervelen en speelde wat 

met een nietmachine. Toen bedacht ik: 
zou zo’n nietje ook in je vinger kun-
nen... en dat ging ik meteen proberen. 
Nou, dat lukte dus, maar oh wat deed 
dat een pijn zeg. En ik kon het er niet 
zelf uitkrijgen. Mijn chef schudde 
zijn wijze hoofd en zei, ach, zo’n kind 
toch. Daar was ik het niet mee eens, 
maar ik werd linea recta naar de dok-
ter gestuurd, die ook dacht, dat kind is 
niet wijs. Hij verwijderde het nietje, 
deed reuze pijn (ik voel het nog) en hij 
zei ‘nooit meer doen he’. Nee, dat wist 
ik toen ook wel.

Zeekasteel
Na zijn pensionering verhuisde mijn 
chef naar een beeldschoon, rietgedekt 
huis in Bennekom. Daar heb ik nog 
vele malen gelogeerd bij hem en zijn 

lieve vrouw, ik heb er mijn latere 
verloofde voorgesteld en zelfs onze 
eerstgeborene getoond. We hadden 
een heel hechte band.
En nu, als we weer eens gaan cruisen 
op zo’n luxe zeekasteel, het shanty-
koor op de kade en ik kijk naar Hotel 
New York, waar toch nog zoveel terug 
te zien is van het oorspronkelijke 
kantoor, denk ik: wie had kunnen 
bevroeden, dat ik later als passagier 
op zo’n schip zou staan. En toch is dat 
al vele malen gebeurd en we hopen er 
nog wel een paar te maken. We crui-
sen nog steeds met heel veel plezier.

Janny van den Bergh-Blaak
Zwijndrecht
g.bergh6@upcmail.nl

Warme herinneringen aan de HAL
Ik mag wel zeggen, dat mijn 
man en ik cruise-fanaten zijn 
en als echte Rotterdammers 
gaan we meestal met de HAL. 
Dan vertrekken we soms 
van Rotterdam en dan kijk ik 
altijd met een beetje wee-
moed naar dat mooie gebouw 
van de HAL met zijn groene 
torentjes. En mijn gedachten 
gaan terug naar de tijd, dat 
ik daar als 15-jarig meisje na 
de mulo terecht kwam op de 
claimafdeling.
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En kreeg ik een baan op de 
jongensschool in de Spiegel-
nisserstraat in Crooswijk.

Maar ik wilde natuurlijk aan het toneel. 
En ik maakte liedjes bij de gitaar. In 
het roemruchte café de Fles had ik Bob 
Rooijens ontmoet, wiens hoofd vol zat 
met film- en TV-plannen, die hij bij 
de TV meer dan waar gemaakt heeft. 
Hij woonde ook op de ‘s Gravendijk-
wal, tegenover de Fles, en op zijn 
zolderkamertje maakten wij wilde 
TV-programma’s, hoewel we nog nooit 
een camera van dichtbij hadden gezien. 
Bij de Studenten Grammofoonplaten 
Industrie maakte ik een EP-tje. En 

verder speelde ik amateurtoneel bij de 
Zuider-Toneelkring.

In 1962 trok ik de stoute schoenen aan 
en besloot toelatingsexamen te doen 
voor de Amsterdamse toneelschool. 
Ik werd met repertoire geholpen door 
Pieter Lutz, hetgeen heel aardig van 
hem was, ik had hem zijdelings leren 
kennen. Het mocht allemaal niet baten, 
ik zakte, bij gebrek aan talent. Tja.
(Ik ben natuurlijk een heel andere kant 
op gegaan, maar jaren later zat Pieter 
bij mij in de auto en zei me: “Ik zag 
je spelen in “Toen was geluk” en toen 
dacht ik “Tóch een acteur”, wat een 
heel groot compliment was.”)

Ik heb me toen een aantal jaren met 
liedjes bij de gitaar kunnen redden, 
vooral in Vlaanderen. Ik heb daar ook 
mijn vriendschap met Jules de Corte 
aan te danken.
In ‘64 ging ik met pianist Jan Willem 
ten Broeke werken, ik wilde van die 
gitaar af, waar ik maar heel beperkt 
vaardig op was, en toen kregen we een 
aanbieding van restaurant de Prinsen-
vloot in Delft, via Peter Blanker, om 
in hun kelder een cabaretprogramma 
te gaan spelen. Dat was de eerste keer 

dat ik een voorstelling in elkaar moest 
spijkeren. Ik werd geholpen met tek-
sten door Marinus van Henegouwen, 
oftewel dokter Pannekoek ( De jongen 
Peter Pannekoek, die nu zoveel succes 
heeft, is zijn kleinzoon, de zoon van 
Jop).
Wij maakten het programma “Van 
de prins geen kwaad” en dat had een 
aarzelend succes. Dus maakten wij er 
tot ‘65 nog twee, waarvan me maar een 
titel te binnen wil schieten, ‘Welvraat’, 
dat is een woordspeling. Ik kan me 
de eerste regel van het openingslied 
nog herinneren: ‘Van Rotterdam naar 
Utrecht in de auto, het is bijna niet te 
doen’. In ‘65! Wij wisten niet wat ons 
nog te wachten stond. We kregen een 
beetje succes, ‘de Pil’ was voor die tijd 
een gewaagd lied en het plaatje was een 
bescheiden hit. Mensen van de televisie 
kwamen kijken, Joop Koopman en 
Joop Söhne van de Vara-radio en Dick 
van Bommel van de NCRV, die was 
toen beroemd door zijn programma 
‘Telediscoparade’, weet u nog wel? Het 
was een keldertje met wijn en Franse 
kaas, visnetten aan het plafond en 
mandflesjes met kaarsen op de tafels, 
hetgeen toen een soort nieuwe trend 
was. Als mensen in het restaurant op de 

eerste verdieping lekker hadden gege-
ten, ik herinner mij dat een tournedos 
de fabelachtige som van twaalf gulden 
kostte, dan wilden ze wel eens afzak-
ken naar ons en dat was natuurlijk ook 
de bedoeling. De manager van de zaak 
was meneer Zijlmans, die reed in een 
Citroen DS. De eigenaar heette meneer 
Koreneef, een klein grappig mannetje. 
Zijn auto, auto’s waren toen nog voor 
ons een fascinatie, was een enorme 
Chevrolet met maar twee deuren. Op 
mijn vraag waarom het maar een twee-
deurs was, antwoordde hij: “…omdat 
mijn vrouw een vierdeurs wil…”
In ‘66 kreeg ik de vererende uitnodi-
ging bij het cabaret Lurelei te komen 
werken. Daar kwam ik terecht in een 
kant en klaar programma en hoefde ik 
maar een nummer te bedenken.
Maar nu ben ik als het ware terug bij 
AF, en zit ik aan mijn nieuwe pro-
gramma te knutselen en te smeden. Het 
wordt leuk.

 

 

Herinneringen
Toen ik in 1961 uit dienst 
kwam, had ik maar twaalf 
maanden gediend. De normale 
tijd was toen achttien maan-
den, en als officier vieren-
twintig. Ik was “potentieel O” 
zei de sergeant, toen ik als 
rekruut bij de grenadiers in 
Vught opkwam, maar ik was 
zo bijdehand geweest die 
opleiding te ontlopen, want er 
was een onderwijzerstekort, 
dus kon ik er als korporaal 
stukscommandant eerder uit. 
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Het gebouw van de Holland Amerika Lijn, tegenwoordig Hotel New York (foto: Henk Hartog)

De eerste tocht van de Rijndam Holland Amerika Lijn in 1951 (foto: Carel L. de Vogel/Anefo, 
Nationaal Archief)
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

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

4-wiel scootmobiel 
Mercurius

Snelheid: 
15 km/u

Actieradius: 
ca. 45 km

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,-

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent

geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent

bent u verzekerd van een perfecte prothese.
Op maat en met optimaal gebruikscomfort

Ook behandeling aan huis mogelijk.

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

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

‘n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een 
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen 
gebit! Het klikgebit klikt vast op kunstwortels 

die een erkend implantoloog op maat in het 
kaakbeen aanbrengt. U bent verzekerd van een 

moderne, betrouwbare oplossing. 1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

  

  

  

  

  

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.   

   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 Oranjeoord***All Inclusive Hotel Oranjeoord***  
Hoog Soeren / VeluweHoog Soeren / Veluwe  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 264,€ 264,--  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   

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

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 196,€ 196,--  p.p.p.p.   

Nieuw 

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

Per/st €3.49
Nu 2 
voor

Aanbieding geldig t/m zaterdag 9/11: 
Vers voor u gerookt 

Gestoomde 
makreel  

6,00
Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur   -   E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl

          
           

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

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

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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



 Ken je dit nog? Twee kleine autootjes aan de start van... Ja, waarvan? En waar speelde het zich af? En 
waarom? Weet u het? Was u erbij? Een kleine hint: let op het vlaggetje.... We zijn benieuwd wie hier iets 
meer over kan vertellen. Dat mag ook zijn over de auto’s die u op de foto ziet of mensen die u wellicht 
herkent of de locatie waar het zich afspeelt. Stuur uw verhalen, anekdotes en herinneringen naar info@
deoudrottterdammer.nl of via de post naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.   

  Theo Roelofs: “Ik herkende het gelijk, het Weena 
vanaf het Groothandelsgebouw, richting Hofplein. 
Op de achtergrond het oude Shellgebouw, waar 
ik van 1963 tot ‘68 werkte. Links op de foto het 
Stationspostkantoor en rechts achteraan Hilton 
dat toen nieuw was. Het grootste deel wordt inge-
nomen door de bouwplaats waar een aantal delen 
van de metrobuis zijn gebouwd; als ze gereed 
waren werd de bouwplaats onder water gezet en 
de buizen naar de Coolsingel ‘gevaren’. Later 
werden de laatste delen op hun plaats gebouwd, 
die hoefden dus niet verplaatst te worden. Op de 
voorgrond het Stationsplein. Een prachtige foto 
die je doet beseffen wat er allemaal op die plaats 
is veranderd en bijgebouwd.”

    R. Nijssen: “Weena, net na realisatie van de 
metro noord-zuid lijn. Wij woonden sinds 1962 in 
Nieuwerkerk. Wij bezochten regelmatig mijn oma 
in Spangen. Daarvandaan terug met de tram naar 
Centraal en dan naar busstation DP vanwaar de 
bus van Van Gog ons naar Nieuwerkerk bracht. 
Als ik het goed zie staat er een bus van Van Gog 
links midden op de foto en ook nog één bij het 
busperron. De bussen waren onder rood en boven 
crème. Ik herinner me dat we in het busstation 
moesten wachten op de bus. Je kon daar ook patat 
kopen. Mijn vrouw heeft nog een anekdote over 
die patat. Ze woonde in Rijsoord en ging soms 
met haar moeder met de bus naar de stad. Op een 
dag kreeg ze een zakje patat bij het wachten op 
de bus. De bus kwam eraan, de patat was nog 
niet op. Het zakje moest in de tas, dan maar thuis 
opeten. De buschauffeur weigerde haar echter de 

toegang, omdat ze patat bij zich had. Zelfs patat 
in de tas was niet toegestaan. Uit woede ging de 
patat over straat. Ze had zich er zo op verheugd. 
Het metrotracé ligt direct achter het busstation, 
dat op de rand stond van de bouwput vol water 
waar de tunnelstukken in werden afgezonken. Na 
de bouw werd op het tracé een parkje aangelegd. 
Later werden hier vanwege C70 nog paviljoens 
neergezet. Op deze metro staat nu één van de 
hoogste gebouwen van Rotterdam, het Nationale 
Nederlanden gebouw. Rechts het parkeerter-
rein dat achter de Doelen lag. Dit terrein heeft 
daarna nog een tijd dienst gedaan als hertenkamp. 
Volgens mij heeft de kabelbaan van C70 er ook 
nog gelopen. Langzaam verdween de open vlakte 
door de realisatie van uitéénlopende bouwwer-
ken.”

    Judith de Heide: “Een nog wel heel kaal Weena, 
gezien vanaf het Groothandelsgebouw. Links het 
oude postkantoor waar nu mini-bedrijfjes zitten. 
Plus het oude Shell-gebouw. Rechts het Hilton-
hotel en de kantoorpanden van Weena zuid. Van 
het ronde gebouw op het plein voor CS zou ik 
niet (meer) weten waar het voor was.”

    Marijke Woudenberg; “Deze foto is uit 1967. 
Ik rende zes dagen lang van mijn werk bij het 
Rijnhotel/AMVJ gebouw, hoek Mauritsweg, naar 
het busstation naast het CS. De Twee Provinciën 
streekbussen vertrokken daar naar Zuid en verder 
naar bijvoorbeeld Heerjansdam, waar ik woonde 
bij mijn ouders. Het Weena was troep. Pas rond 
1970 is er aan gewerkt met zogenaamde kasba’s/

dagwinkels. Toen bracht C70 wat gezelligheid 
in de stad. MAI bureau, waar ik au-pair meisjes 
bemiddelde, had op CS een kamerbemiddelings-
bureau. Hiervoor heb ik aangeboden kamertjes 
gecontroleerd in Rotterdam-West. Het hoofdpost-
kantoor staat ook op de foto. Ook het Shellge-
bouw en het torentje van stadhuis zijn te zien!”

    Frank Muller: “Dit is het oude busstation aan het 
Centraal Station/Delftseplein/Weena. De foto 
toont ook de situatie voordat de hele vrije strook 
vanaf Hofplein tot aan Stationsplein vol gebouwd 
werd. In 1967 zal dit gedeelte net zo’n beetje 
helemaal weer ‘gedempt’ zijn, na de aanleg van 
de metrobuis, die vanaf de Coolsingel afboog 
over het Weena naar CS. Heb dit gedeelte zien 
veranderen in tot wat het nu is. Naast dat ik 
‘Rotterdammert’ ben, zat ik van 1981 tot ‘83 op 
het Telegraafkantoor aan de Delftsestraat (het ge-
bouw op de hoek, met de witte ombouw) en keek 
zo boven op deze foto, maar dan van de andere 
kant. Richting Groothandelsgebouw. Ik heb alle 
(kantoor)gebouwen die nog niet op de foto staan 
(NN/ING, Unilever, RBS, etc.) zien bouwen, 
maar ook voorzien van glasvezel, zo’n 30 jaar 
lang. Ook de gebouwen aan de zuidzijde van de 
Weena, van Plaza tot aan Hilton. Bij de Telegraaf-
dienst van KPN begonnen, later projectleider/-
manager Breedband. Vandaar de link met de 
aanleg glasvezel. Destijds was er tussen Hofplein 
en wat nu de Poortstraat is, nog een parkje met 
wat gebouwtjes, die bij mijn weten stamden uit 
de C70 periode. Het jaar dat Rotterdam 25 jaar 
wederopbouw vierde, o.a. met een kabelbaan 
dwars door de stad. Waar nu het Plaza-gebouw 
staat, tussen Kruisplein en Karel Doormanstraat, 
had je in die tijd nog een hertenkamp.”

    Hans van den Biggelaar: “Tja, bekend terrein. Als 
stadsschoffi e van 13/14 jaar kwam ik hier vaak. 
Het postkantoor hier op het Delftseplein vooral. 
Ik kwam er achter dat veel kantoormensen tussen 
16.30 uur en 17.30 uur naar huis gingen, maar 
vaak pakjes en stapeltjes brieven hadden, die ze 
onderweg naar huis bij het postkantoor moesten 
langsbrengen. Ik vroeg dan of ik het mocht doen 
en ja, het was gelijk een fooitje van een kwartje. 
Dan konden die kantoormannen gelijk door naar 
huis. Ik stond er op een gegeven moment vijf 
dagen per week. Op den duur had ik ook vaste 
klantjes en verdiende zo 1,50 à 2,50 gulden per 

dag. Ik woonde op de Proveniersingel en op weg 
naar huis kwam ik de patatkraam tegen voor een 
patatje en aan de achterkant van het centraal sta-
tion stond een fruitkar met snoep. Nou, dan weet 
je het wel. En als je dan ook nog stiekem rookte 
(Silky) was je al gauw door je geld heen. Op de 
foto zie ik dat de metroput dicht is. Dit was is in 
1963/64 nog niet zo. Ik ging ook wel eens kijken 
op de bouwplaats en toen was het een heel diepe 
put. Mij is altijd bijgebleven dat de bouwvak-
kers die naar huis mochten via de bouwsteiger 
de put uitliepen. Er was iets niet goed aan deze 
steiger, want er viel een man vanaf. Dit is tot op 
de dag vandaag een foto op mijn gezichtsveld. 
Het busstation was voor bussen naar buiten Rot-
terdam. Al met al het was voor een knulletje van 
13/14jaar een leuke tijd.”

    J. Asberg: “Op foto 201 van dinsdag 1 oktober is 
het Weena te zien, na de aanleg van de metrotun-
nel. Later heeft de Plantsoenendienst hier voor 
86.000 gulden een plantsoen aangelegd, het 
‘Worstbos’ genoemd, naar wethouder J. Worst. 
Daarna werden er paviljoens gebouwd voor C70, 
zoals de Harbour Jazz Club. In de jaren tachtig en 
negentig verrezen er woontorens, de Unilever en 
de Nationale Nederlanden. Links op de foto het 
hoofdpostkantoor van PTT Post waar ik van 1965 
tot 1995 gewerkt heb als besteller op de afdeling 
Bestelling Centrum op de tweede etage.”

    Herman van ‘t Hoogerhuijs: “De foto toont het 
Stationsplein, genomen vanaf het Groothandels-
gebouw. Het metrobouwdok Weena is volgestort 
en in februari 1968 ging hier de metro rijden. Het 
busstation, links midden op de foto, verhuisde 
naar de andere zijde van het stationsgebouw. 
Inmiddels staat hier alweer vele jaren het gebouw 
van Nationale-Nederlanden, nadat de streekbus-
sen naar de rand van de stad (metrostations) zijn 
verbannen. Op het busstation zien we vooral 
bussen van De Twee Provinciën, en uiterst links 
een van Van Gog. Die bedrijven gingen 1/1-1974 
op in Westnederland. Langs het Weena wordt 
gebouwd volgens de toenmalige rooilijn. Omdat 
de weg daardoor veel te breed werd, zijn daar 
naderhand gebouwen voor geplaatst (Casino). 
De bussen op het Stationsplein draaien met de 
klok mee; voor de metrobouw deden zij het 
andersom.”   

 Toen het centrum nog kaal was...   
  De foto in Ken je dit Nog van vier weken geleden maakte veel los. Er was ook veel 
te zien op het plaatje van het Weena in aanbouw, zoals blijkt uit de reacties op 
deze pagina over het centrum van Rotterdam ‘in aanbouw’. 
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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

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,-

Informatieavond  
Voet- en enkelklachten
6 november 2019

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

Specialist: drs. M.H.M. van Haagen
Onderwerp: Voet- en enkelklachten
Datum: Woensdag 6 november 2019
Tijdstip: 17.30 - 19.00 uur
Locatie: Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam*
Aanmelden: consult.bewegen.rotterdam@
bergmanclinics.nl
* voorheen Medinova kliniek Zestienhoven

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

op ZorgkaartNederland

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

drs. M.H.M. van Haagen

* Na verwijzing en bij medische indicatie

Bewegen

Pijn aan uw voet of enkel kan een flinke belemmering zijn. Orthopedisch 
chirurg drs. M.H.M. van Haagen vertelt op woensdag 6 november 
tijdens de informatieavond over de mogelijke oorzaken en de diverse 
behandelmogelijkheden.

normaal 1195.-
PRIJS NA 

€ 300.- INRUIL

van 429.-



  Mijn moeder heeft ons kinde-
ren jaarlijks gelijke schenkin-
gen gedaan. Het middelste 
kind heeft bovendien in 2014 
een grote schenking gekre-
gen voor de aankoop van zijn 
nieuwe huis. Toen was het 
voor het eerst mogelijk onder 
voorwaarden belastingvrij € 
100.000 vrij te schenken aan 
kinderen. Nu moeder overle-
den is, zegt hij dat hij dit geld 
niet hoeft in te brengen in 
moeders nalatenschap. Wat 
betekent dat en is dat zo? 

  Inbrengen van een schenking betekent 
dat deze bij overlijden meetelt bij 
de totale erfenis. Dit geldt niet voor 
de erfbelasting, maar wel voor de 
verdeling naar de andere erfgenamen 
toe. Als uw broer de schenking van € 
100.000 moet inbrengen, zou dit dus 
betekenen dat dit bedrag meetelt bij 
wat moeder nalaat. Het totaal van het 

bezit min schuld van moeder (haar 
nalatenschap) samen met de eerder 
gedane schenking wordt dan verdeeld 
over de drie kinderen. Op die manier 
hebben alle kinderen uiteindelijk het-
zelfde bedrag van moeder gekregen. 
Het kind dat de grote schenking al 
heeft ontvangen, krijgt hierdoor min-
der van moeders erfenis en de anderen 
juist meer.

    Of uw broer inderdaad de schenking 
moet inbrengen, hangt van een aantal 
zaken af. De eerste is of er een akte 
van schenking is, waarin staat of de 
schenking wel of niet moet worden 

ingebracht. Is er geen akte of iets 
dergelijks, dan is inbreng van deze 
schenking volgens de wet sinds 2003 
niet meer verplicht. Zou de schenking 
van vóór 2003 zijn geweest dan moet 
deze juist wel worden ingebracht. 
Zowel de situatie van vóór 2003 als 
daarna zijn meestal per testament te 
corrigeren. Het is dus zaak eerst te 
onderzoeken of er een onderhandse of 
notariële akte van schenking is en wat 
daarin staat. Is die akte er niet, onder-
zoek dan of het testament van moeder 
er iets over zegt. Is er van alles niets, 
dan hoeft uw broer de schenking uit 
2014 in elk geval niet in te brengen.

De uitzondering op de regels rondom 
inbreng van schenkingen is de 
vaststelling van de legitieme portie. 
Meent een van de kinderen dat hij of 
zij door de grote schenking nu minder 
erft dan zijn legitieme portie, dan kan 
hij daar aanvullend een beroep op 
doen. Bij het bepalen van de legitieme 
portie tellen namelijk alle bij leven 
aan kinderen gedane schenkingen (en 
de laatste vijf jaar aan derden) mee. 
De legitieme portie is de helft van wat 
het kind normaal had kunnen erven, 
dus dat wat moeder nalaat plus alle 
hiervoor genoemde schenkingen. 
Daar moet voor de legitimaris wel 
weer van afgetrokken wat hij erft of 
had kunnen erven. Of het inroepen 
van de legitieme portie soelaas biedt 
voor een van de kinderen die de grote 
schenking niet heeft gehad, moet dus 
eerst uitgerekend worden.

    Mocht uw broer zich ongemakkelijk 
voelen en u en uw broer een gelijk 
deel willen toekennen, dan schenkt hij 
dit. Als het bedrag van de schenking 
groter is dan € 2.173 gaan u en uw 
broer hierover 30 procent schenkbe-
lasting betalen.   

 Schenkingen inbrengen
voor een eerlijke verdeling   
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  Intrekken machtiging 
Heeft u bij de bank een machtiging 
gegeven aan bijvoorbeeld een van 
uw kinderen, dan kan dit kind voor 
u betalingen doen en geld opnemen 
als dat nodig is. Er is wel iets waar u 
rekening mee moet houden, namelijk 
dat de bank eenzijdig de machtiging 
kan intrekken wanneer zij vermoeden 
dat de rekeninghouder niet meer goed 
weet wat hij of zij doet. De bank weet 
dan niet meer of u nog steeds wil dat 
het kind de machtiging mag hebben 
en trekt de machtiging in. Het komt 
niet vaak voor, maar als het gebeurt 
is het wel lastig. In een dergelijke 
situatie is een volmacht afgeven 
niet meer mogelijk en bent u op een 
bewindvoerder aangewezen.

 Testament vernieuwen 
Veel mensen hebben nog een oud 
testament in de la liggen. Daarmee 
bedoelen we een testament van vóór 
2003. In dat jaar is er namelijk veel 
binnen het erfrecht veranderd. Het 
oude testament blijft wel gewoon gel-
dig. Maar als u zo’n testament heeft, 
is het goed te laten beoordelen of het 
nog werkt zoals u bedoeld heeft en of 
bijvoorbeeld namen die u in het testa-
ment genoemd heeft als erfgenaam of 

als executeur nog kloppen.

   Schenking opvragen 
Een enkele keer krijgen we wel 
eens de vraag of een schenking die 
beloofd is, ook op te vragen is. Het 
antwoord is dan eigenlijk altijd: nee. 
Een schenking is namelijk vrijwillig 
gedaan en niet afdwingbaar. Het is 
natuurlijk wel een beetje fl auw als 
iemand u iets beloofd heeft en er niet 
mee over de brug komt, maar opeisen 
is niet mogelijk.

     Uitvaartwensen op papier 
Het klinkt misschien gek, maar een 
uitvaart moet volgens de Wet op de 
lijkbezorging gebeuren naar wensen 
van de overledene. Die wensen 
moeten dan wel bekend zijn. Ze kun-
nen zijn ingevuld op een voorgedrukt 
papier van een uitvaartonderneming. 
Sterker is het om de uitvaartwen-
sen met de hand uit te schrijven, te 

dateren en te ondertekenen. Volgens 
artikel 19 van de Wet op de lijkbe-
zorging moeten nabestaanden het dan 
zo uitvoeren. En mocht u opschrijven 
dat bepaalde personen niet op uw uit-
vaart mogen komen, dan kan dat met 
dit handgeschreven papier zelfs bij 
de rechter in een kort geding worden 
bekrachtigd.

     Huurtoeslag alleenstaanden 
Komt u er alleen voor te staan, dan 
daalt over het algemeen het inkomen. 
Huurt u een woning onder de geli-
beraliseerde huurgrens, kijk dan of u 
in aanmerking komt voor huurtoe-
slag. U komt als alleenstaande in 
aanmerking voor huurtoeslag in 2019 
als uw huur exclusief servicekosten 
lager is dan € 720,24, uw vermogen 
op 1 januari 2019 niet meer bedroeg 
dan € 30.360 en uw inkomen niet 
hoger is dan € 22.675 (voor AOW-
gerechtigden).   

  Uit de praktijk 

  Het leegruimen van het huis van een 
overledene is een hele klus. Een mens 
heeft meer spullen dan hem lief is en 
dat moet allemaal een nieuwe bestem-
ming krijgen. Helaas hebben velen het 
goed en niets meer nodig; soms kan een 
kind dat op kamers gaat wonen nog wel 
wat gebruiken, maar dan moet er maar 
net zo’n kind zijn. De vraag is dan wat 
er met de spullen moet gebeuren. Veel 
is nog goed en bruikbaar en aan veel 
kleeft ook een herinnering. Alles in een 
container gooien, voelt niet goed, maar 
kringloopbedrijven willen ook niet alles 
hebben en verkopen via marktplaats of 
een ander platform valt ook niet mee 
en kost veel tijd. Zelf hebben we goede 
ervaringen met organisaties die helpen 
het huis van bijvoorbeeld ex-gedeti-
neerden of vluchtelingen in te richten. 
Die kunnen vaak nog veel gebruiken 
en zijn er blij mee. Maar zelfs als veel 
een nieuwe bestemming heeft gekregen, 
blijven nog zaken over die niemand wil 
of kan gebruiken. Dan resteert de con-
tainer. Het pijnlijkst zijn de foto’s die 
overblijven en die kennelijk niemand 
wil hebben. We noemen wegdoen van 
foto’s ‘de tweede, stille uitvaart’, omdat 
er niemand is die de herinnering aan die 
fi jne vakantie of zeiltocht deelt. Dat die 
herinneringen in de vuilnisbak eindigen 
is triest en tegelijk de kern van afscheid 
nemen; we nemen alleen onze herin-
neringen mee aan een geleefd leven. 
Die foto’s zijn daar niet bij nodig. Voor 
meer informatie: denk een aan onze 
vrijblijvende erfcoach-spreekuren. Bel 
010-3130823 of kijk op www.akto.nu.   

?

  Stekker eruit  Sommige ap-
paraten gebruiken ook stroom als 
ze niet aan staan; de standby-stand 
van de televisie bijvoorbeeld. Dit 
sluipverbruik kost u zomaar € 80 
per jaar.

   Let op cash back  Veel pro-
ducten in de supermarkt, maar ook 
in winkels waar ze wit- en bruin-
goed verkopen kennen cashback-
acties. Laat die kans niet lopen en 
claim uw bedrag terug; met een 
beetje moeite een leuk voordeel.

   Too good to go  Om verspil-
ling van voedsel te voorkomen, is 
er alweer enige tijd: Too good to 
go. Download de app van Magix 
Box op uw telefoon; een doos of 
zak waarin voor een klein bedrag 
artikelen zitten. Dat kunnen etens-
waren zijn die overblijven van het 
ontbijtbuffet van een hotel of arti-
kelen die nog net verkocht kunnen 
worden in de supermarkt. 
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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

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

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

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

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

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

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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

Mozartlaan 44, Rotterdam (Hillegersberg)

 Wonen aan de Mozartlaan klinkt  
toch als muziek in uw oren..?!               

LH Makelaars kijkt verder!
010-4520200

Te koop! |  Zonnige tussenwoning met 
3 slaapkamers, gelegen op eigen grond 
in het gewilde Hillegersberg.



We kregen een rondleiding en de 
huisregels werden uitgelegd: er moest 
worden geholpen met de afwas na het 
gezamenlijke avondeten. En, er mocht 
‘geen herrie’ gemaakt worden!
Het was daar in Schiebroek een groot 
gezin: vader, moeder en drie kinderen. 
Er kwamen ook nog andere kinderen 
op visite, ik snapte de samenstelling 
niet goed. Naast mij waren nog twee 
jongens in de kost. We aten dagelijks 
gezamenlijk aan tafel en moesten 
daarna de afwas doen. Specialiteit van 

mevrouw Blok was aardappelpuree 
met rauwe witlof er doorheen. Daar-
over veel paprikapoeder, mayonaise en 
ieder kreeg er een hardgekookt ei bij. 
Zo hadden we toen al minimaal een 
vegetarische dag per week.
Ik had een zolderkamer tot mijn be-
schikking met een heel brede dakgoot 
eraan. Daarin lag ik in de zomer te 
zonnen. We haalden met de andere 
kamerbewoners rottigheid uit met 
de dochters van de buurman. Op een 
(late) avond hadden we via de dakgoot 
een klein luidsprekertje aan het slaap-
kamerraam van één van de dochters 
bevestigd en draaiden daardoor ‘Je 
t’aime mais non plus’, compleet met 
hijggeluiden. Uiteraard kwam de buur-
man klagen bij onze huisbazin.

     Pittig levensverhaal 
De heer des huizes, Theo Blok, was 
altijd met kranten aan het sjouwen. 
Het portaal, de gang, alles stond weke-
lijks vol met oud papier. In zijn oude 
Opel - raam aan de achterzijde eruit 
- bracht hij dit weg. Pas bijna 40 jaar 

later begrijp ik waarom hij dit deed. 
Dat ik hierbij de hulp van DOR heb 
nodig gehad, spreekt voor zich (dank 
aan DOR-lezer Frans Haasdijk).
Het levensverhaal van Theo Blok is 
pittig! Theo (Matheus) Blok bleef tot 
zijn 42e vrijgezel. Toen trouwde hij 
een Joodse weduwe die getrouwd was 
geweest met een Poolse Jood, de heer 
Biallosterski. Deze man was in de 
Japanse kampen in Nederlands Indië 
omgekomen. Hun huwelijk had twee 
zonen voortgebracht, te weten Fred 
en Jack. Omstreeks 1952 trouwde 
Theo Blok met de gerepatrieerde 
weduwe en zij kregen samen nog drie 
kinderen. Theo’s vrouw bleek ernstig 
ziek als gevolg van de ontberingen 
in de Jappenkampen en overleed kort 
na de geboorte van het derde kind. 
Theo bleef achter met Nol (beperkte 
verstandelijke handicap), Ronald en 
Annelies (geestelijk onvolwaardig, 
doof en autistisch, als direct gevolg 
van een niervergiftiging tijdens de 
zwangerschap van haar moeder). Theo 
was al geruime tijd bevriend met de 
ex-vrouw van een collega en met deze 
Janneke onderhield hij nog altijd een 
vriendschappelijk contact. Ze besloten 
omstreeks 1960 tot een huwelijk. Jan-
neke nam de zorg op zich van de drie 
kinderen van Theo.

   Financiële problemen 
Door het faillissement van de ziekte-
verzekeraar van de familie raakte Theo 
in ernstige fi nanciële problemen, door-
dat hij nog veel ziekenhuisrekeningen 
van zijn weduwe moest voldoen. Jan-
neke en Theo besloten de inkomsten te 
verruimen door kostgangers in huis te 
nemen, hiervan was ik er dus één. Zij 

slaagden erin na vele jaren schulden-
vrij te geraken. Theo verzamelde oud 
papier om een fi nanciële bijdrage te le-
veren aan de inrichting Hernesseroord, 
waar Annelies toen nog parttime 
verbleef, later permanent. In een boek 
over Schiebroek over die jaren vond 
ik het volgende. “De heer Blok zamelt 
oud papier in. Het geld is bestemd 
voor Hernesseroord, een huis voor 
geestelijk gehandicapten van Stichting 
de Brugh in Middelharnis, waar zijn 
dochter verblijft. Voor de deur van zijn 
huis hoopt het papier zich wekelijks 
op tot enorme hoeveelheden. In twee 
jaar tijd brengen de bewoners van 
Schiebroek fl . 13.314,52 bijeen. Al 
snel krijgt de heer Blok de bijnaam 
‘het Krantenmannetje’. In iedere uit-
gave van het blad van de Schiebroekse 
Gemeenschap legt hij verantwoording 
af over het bijeengebrachte geld, 
dat eind 1979 is opgelopen tot fl . 
86.080,34.”
Uit het Rotterdams Nieuwsblad van 6 
augustus 1982: “Begin juli 1982 haalt 
de politie de oud-papierauto van de 

heer Blok van de weg. Als zij horen 
dat hij al lange tijd bezig is met het 
verkrijgen van een vergunning voor 
een papiercontainer aan de Rhododen-
dronstraat, zorgt de politie ervoor dat 
er, vijf uur nadat de auto is ingeno-
men, een papiercontainer geregeld is. 
Bovendien wordt de bekeuring hem 
kwijtgescholden.”

Op 12 juli wordt het echtpaar Blok 
naar de foyer van de Castagnet gelokt, 
waar de voorzitter van de Wijkraad 
Hillegersberg-Schiebroek, de heer W. 
Nooder, aan de heer Blok de Erasmus-
speld uitreikt als blijk van waardering 
en erkentelijkheid voor zijn jaren-
lange inzet voor Stichting de Brugh 
in Middelharnis. In zeven jaar tijd is 
er fl . 100.000,- ingezameld. In 1991 
overleed Janneke op 80-jarige leeftijd. 
Theo een half jaar later. Zij waren toen 
al enkele jaren verhuisd naar Humani-
tas op de Abeelweg in Schiebroek.

  Ger den Reijer
g.den.reyer@kpnplanet.nl

 Het krantenmannetje van Schiebroek   
  In juni 1971 behaalde ik mijn 
diploma aan het voortgezet 
onderwijs en wilde ik verder 
gaan studeren aan de HES. 
Die stond destijds nog aan de 
Zilverschoonstraat in Schie-
broek. Aangezien ik destijds 
in Zierikzee woonde, werd 
gezocht naar een ‘kosthuis’ in 
de omgeving van de school.  

  Na wat rondvragen ben ik kennis gaan 
maken met de familie Blok. Hun huis 
was gelegen aan de Meidoornsingel. 

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 29 oktober 2019    pagina 9   

 Het huis van het krantenmannetje van Schiebroek   

 Door de lens van Hartog (318-319)

    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.com

     

        

 (318) Modeshow in vermoedelijk 
zalencentrum Palace.   

 (319) Wie kent dit bruidspaar?   

 Theo Blok haalde diverse keren de kranten met z'n oud papierinzameling.   
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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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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)

“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 

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 

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 met gegarandeerd vertrek!

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

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

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

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

Buitenhuys Kralingen is een sfeervol appartementen-
complex op een uitstekende locatie in Kralingen. 
Buitenhuys Kralingen is de ideale woonomgeving 
voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, 
veiligheid en zelfstandigheid. 

Voor meer informatie kijk op 
eenhoornmanagement.nl 
of bel 010-452 4344

DE  OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 8,9510 kilo

 Bildtstar   
 

5 kilo € 4,98                      
Wilt u hier adverteren?

Bel: 0180-820244

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 29 oktober 2019 pagina 11

De vrouwen blijven achter

Yvonne van der Kaaij-Ridderhof 
schreef het verhaal van twee Rotter-
damse mannen die bij de razzia op 10 
en 11 november 1944 in Rotterdam 
werden opgepakt en weggevoerd naar 
Duitsland om daar als dwangarbeider 
te werken. Maar ze besteedt ook aandacht aan de vrouwen die 
achterbleven in angst en onzekerheid. en later mannen thuis 
kregen die waren veranderd door wat ze hadden meegemaakt.

 

Rotterdam Scheurkalender 2020

Hij is uit: de nieuwe Rotterdam 
Scheurkalender van Herco 
Kruik. Onmisbaar voor ieder-
een met hart voor Rotterdam 
en gevoel voor humor. Vol 
weetjes, aardigheden en eigen-
aardigheden. Vanaf nu te koop 
zolang de voorraad strekt.

 

Rotterdam van vroe-
ger en nu – maand-
kalender 2020

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

 

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 Rotter-
damse Natte 
T-Doek

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

 

Klauwe uit de mouwe (thee-
doek)

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

 

Niet lullen maar poetsen
(theedoek)

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

 

‘Vergeten’ vergeten verhalen

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

 

Eerste Bezig Boek

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

(aangepaste verzendkosten)

 

Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd

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

 

€ 18,95

€ 15,95

€ 12,95

€ 8,95 € 8,95

€ 8,95

€ 9,95 € 19,95 € 19,99

De vrouwen blijven achter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  18,95
De Oud Rotterdammer ijsmuts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,95
(aangepaste verzendkosten)
De Oud Rotterdammer sjaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
(aangepaste verzendkosten)
De Oud Rotterdammer muts + sjaal (combiprijs)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   32,95
(aangepaste verzendkosten)
Crash in Crooswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95
Rotterdam Scheurkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  15,95
Rotterdam van vroeger en nu maandkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   12,95
Klauwe uit de mouwe (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  8,95
Niet lullen maar poetsen (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  8,95
Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   8,95
‘Vergeten’  vergeten verhalen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    9,95
Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten van 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   19,95
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,99
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  24,95
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Italiaanse zondagochtend in De Doelen
Zondagochtend 10 november brengen het grote orkest Symphonic Friends, 
dirigent Rien den Hartog en solisten Arwin Kluft en Huub Peters u in Italiaanse 
sferen tijdens het eerste Zondagochtendconcert in De Doelen. Bells will ring 
ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling and you’ll sing “Vita bella”. Prachtige 
Italiaanse klassiekers van onder andere Bocelli, maar ook muziek van Italiaanse 
componisten als Morricone, bekende nummers met een Italiaanse oorsprong, 
liedjes óver Italië, eigenlijk alles dat met Italië te maken heeft kan zomaar voorbij 
komen deze zondag. Tenor Arwin Kluft voert een aantal stukken uit, samen met 
het orkest. Arwin kreeg nationale bekendheid door vele succesvolle televisie-
optredens na onder andere Una Voce Particolare. Hij trad verschillende keren op 
voor leden van het Koninklijk Huis, maakte een album en speelde hoofdrollen in 
reizende voorstellingen van de operette Die Czardasfürstin en de musical Tarzan. 
Zoals u van Rien den Hartog, zijn orkest en solisten gewend bent, wordt dit weer 
een prachtige warme ochtend vol herkenning en muzikale hoogstandjes (Zie ook 
elders op deze pagina’s).
 
Genieten van muziek van The Everly Brothers
Het tweede Zondagochtendconcert in De Doelen staat in het teken van de muziek van The Everly Brothers. De mu-
zikanten nemen u mee op een mooie muzikale reis door het bewogen leven van de wereldbefaamde broers Don en 
Phil Everly. U krijgt uiteraard de tijd even heerlijk weg te dromen bij hun prachtige ballads, maar even later kunt u 
ook weer uitbundig meezingen bij de sing along en de vele hits die zij vooral in de jaren zestig en zeventig hebben 
uitgebracht. Na een uitverkochte première zijn de reacties in het land overweldigend! De rollen van Don en Phil 
worden respectievelijk ingevuld door Simon Burridge (UK) en Marcel Hufnagel (NL). Deze geweldige vocalisten 
hebben beiden een schat aan ervaring en kruipen op een natuurlijk wijze in de vocale huid van Don en Phil Everly. 
De show wordt muzikaal begeleid door de fantastische ‘Live Session Band’, bestaande uit Alex Dutrieux, Randal 
Vitalis, Pepijn van Herk, Wesley Marotel, Roy Poncin en o.l.v. Harold Roso.

Vier koren op Shanty Festival in De Doelen
U wilde massaal méér shanty, dus na de grote successen 
van de eerdere Shanty Festivals in de Doelen organise-
ren wij het Shanty Festival op veler verzoek nogmaals in 
een nog uitgebreidere versie. Deze editie is er een aantal 
speciale muzikale verrassingen. Dus zorg dat u erbij bent! 
Shantykoor De Hoeksche Waard onder leiding van Paula 
van Wanrooy, De Brulboei uit Zwijndrecht (o.l.v. Anny van 
Wanrooy) en De Hoekse Tranentrekkers zijn er wederom 
bij, met dit jaar als gastkoor Schiehaven uit Pijnacker. 
Met deze vier koren ontstaat er een geweldig gezamenlijk 
harmonieus muzikaal concept, waarin plaats is voor zowel 
traditionele shanty’s als zeemansliederen. Kom lekker 
meezingen en meedeinen op deze gezellige en muzikale woelige baren op zondag 24 november 2019!
 
Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs
Vanwege grote drukte adviseert het CBR om vijf maanden voor afloop van uw rijbewijs de keuringsprocedure te 
starten. Als u extra gekeurd moet worden door een oogarts (bv. bij maculadegeneratie, glaucoom, staar of 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 keurings-
arts 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-oogcon-
trole: 010 236 1939. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam www.dehesse.nl
 
Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!
Letterlijk oud en nieuw combineren in een puur nos-
talgisch uitje? Boek dan de traditionele oliebollenrit! 
Rotterdam van toen en nu in Miniworld, piepklein; met een 
historische tram door de stad; en een heerlijke oliebol van 
Richard Visser, ter plekke opgehaald met de tram waar 
anderen uren voor in de rij staan! Voor u wordt terug-
gebracht naar Rotterdam Centraal Station bezoekt u nog 
het betoverende trammuseum. Gaat u mee? Voor meer 
info en het boeken van uw ticket: https://miniworldshop.nl/
product/oliebollenrit/ of 010-2400501.

 
Gerard Cox; de grote grijze belofte
In het theaterseizoen waarin Gerard 80 wordt, speelt hij zijn meest persoonlijke voorstelling ooit. Het belooft een 
unieke theaterervaring te worden. Dit wil je niet missen. Boek nu uw tickets op www.goudenlijntheater.nl
 
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 pennin-
gen. 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. Informa-
tie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Maandag 30 oktober, 1, 9 en 13 november
 
Rijbewijskeuringen
Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op 
afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 
30 okt. en 13 nov. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/
Taxipas). Keuring door oogarts: 1 nov. en 9 nov. 
Kosten: €75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. 
Buckplaats 31 3069 BZ Rotterdam (naast metro-
halte Hesseplaats)

Zondag 3 en zondag 10 november
 
Wild met bierproeverij
Op 10 november kunt u in Res-
taurant en theehuis De Dames op 
Leefgoed de Olifant een heerlijk 
wildmenu eten. En wat verrassend 
is: het is in combinatie met een 
bierproeverij. De avond begint om 
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.
 

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.

Zondag 10 november
 
That’s Amore – een Italiaanse zondagochtend
In De Doelen in Rotterdam begint de reeks Zondagochtendconcerten 10 november met ‘That’s 
Amore – een Italiaanse zondagochtend’. Met orkest Symphonic Friends en solisten Arwin Kluft en 
Huub Peters. Een ochtend met prachtige Italiaanse klassiekers, van Bocelli tot Morricone. Kaarten 
à € 14,50 zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010-4225244. Grote Zaal de 
Doelen, zaal open 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.
 

Zaterdag 16 november en zaterdag 18 januari
 
Nieuw: De Rotterdamse Voetbal Tramtour
Rotterdam is dé voetbalhoofdstad van Nederland met als enige drie betaald voetbalclubs en een 
legendarische voetbalhistorie. Deze tour is een jaren 60 Duwag tram doet de drie stadions aan: 
via Woudestein langs Het Kasteel en naar De Kuip. Onderweg hoort u talloze anekdotes, citaten, 
weetjes en typisch Rotterdamse voetbalhumor. Ga mee op 16 nov of 18 jan om 12.30 u of 15.00 u. 
Vertrek vanaf het Willemsplein, de prijs is € 15,- p.p. Kaarten via www.scheurmailrotterdam.nl.

Zondag 17 november
 
‘Bye bye love’: de onvergetelijke muziek van The Everly Brothers
‘Bye Bye Love’ is een heerlijke 
muzikale show, waarin het vooral 
draait om de onvergetelijke mu-
ziek van de legendarische Everly 
Brothers. Die wordt zondagoch-
tend 17 november in De Doelen 
vertolkt door Simon Burridge 
en Marcel Hufnagel. Kaarten à € 
14,50 zijn verkrijgbaar via www.
zondagochtendconcerten.nl en 
via 010 4225244. Grote Zaal de 
Doelen, zaal open 10.30 uur, 
aanvang concert 11.00 uur.
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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 onderschei-
dingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en 
curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrij-
blijvende 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 vei-
linghuis 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, Ener-
gieweg 7 te IJsselstein.

 
Bier proeven in combinatie met wildmenu
De keukenbrigade van het pas vernieuwde Restaurant & theehuis De Dames van Leefgoed de Olifant 
bereidt zondag 10 november een heerlijk wildmenu met 5 gangen. U mag daar vanaf 18 uur van genieten 
voor € 32,50. Biersommelier Ramon Adriaanse komt om u het bier te laten proeven dat het best pas bij 
een gerecht en zal daar boeiende achtergrondinformatie over geven. Zo kunt u het perfecte bier bij uw 
gang bestellen. Leuke verrassing voor een avondje uit met bierliefhebbers.
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.
 
Vier dames uit de historie
Ben je geïnteresseerd in geschiedenis? Op 7 november start ook een serie in de Centrale bibliotheek 
over vier onbekende doch bekende dames uit de historie. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.
rotterdam.nl of volg ons op Facebook.
 
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rot-
terdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 
17 november om 16.00 uur kan er zoals altijd weer 
gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de 
wereldberoemde Dutch Swing College Band. Het ss 
Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgroothe-
den als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie 
hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. 
De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. 
Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of 
de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203 
(45cpm). De vorige optredens waren in een mum van 
tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!
 
De Rotterdamse Voetbal Tramtour
Rotterdam is dé voetbalhoofdstad van Nederland. De stad kent als enige in Nederland drie betaald voet-
balclubs en barst van de legendarische voetbalhistorie. Zo won Feyenoord als eerste Nederlandse club de 
EC I, is Sparta de oudste betaald voetbalclub van het land en is Excelsior één van de sportiefste en meest 
sympathieke verenigingen. Tijdens een rondrit met een historische tram wordt nog veel meer bewijs 
geleverd dat Rotterdam terecht de titel ‘Voetbalhoofdstad van Nederland’ verdient. De tramtour doet de 
drie stadions aan: via Woudestein langs Het Kasteel en naar De Kuip. Onderweg vertelt Rotterdamkenner 
en voetballiefhebber Herco Kruik talloze voetbalanekdotes, mooie citaten, opmerkelijke weetjes, typisch 
Rotterdamse voetbalhumor en de nodige statistie-
ken. Verder komen de clubliederen, legendarische 
commentaarfragmenten en mooie voetbalgedichten 
voorbij. De rondritten in de historische jaren 60 
Duwag-trams worden gehouden op de zaterdagen 16 
november en 18 januari om 12.30 u en 15.00 u. Het 
begin- en eindpunt is het Willemsplein, de tour duurt 
circa 1 u en 45 minuten en de prijs is € 15,- p.p. 
Kaarten zijn te reserveren via www.scheurmailrot-
terdam.nl.

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

 
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
Zondag 17 november 16:00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge. info/verkoop: Nationale Theater-
kassa www.ntk.nl 0900-9203.

Donderdagen 21 en 28 november, 5 en 12 december
 
Nooit te oud om te leren! Over het brein
Ben jij leergierig en wil je graag kennis op 
doen van interessante onderwerpen via 
studenten? Kom dan eens naar Nooit te 
oud om te leren! in de bibliotheek. Vanaf 
21 november 2019 leer je in een reeks van 
vier donderdagochtenden meer over ons 
brein en de neuropsychologie in vestiging 
Delfshaven. Een student-docent neemt 
je mee langs de functies van het brein en 
de relatie daarvan met gedrag! De reeks 
bestaat uit vier opzichzelfstaande bijeen-
komsten. Deze zijn ook los van elkaar te volgen. Op 21 november: De patiënt met het gespleten 
brein, op 28 november: De niet-slapende proefpersonen, op 5 december: De wandklimmer zonder 
angst en op 12 december: De ontwikkeling van het hersenonderzoek.
Telkens op donderdag 10.30-11.30 uur. Delfsthaven. Leden gratis, niet-leden €1,50 per editie (incl. 
koffie of thee). Inschrijven per bijeenkomst aan de balie van vestiging Delfshaven of via www.
bibliotheek.rotterdam.nl

Zondag 24 november
 
Shanty Festival 2019 in De Doelen
Zondagochtend 24 november is er weer 
het Shanty Festival in De Doelen. Vier 
koren geven acte de présence. Kaarten à € 
14,50 zijn verkrijgbaar via www.zondag-
ochtendconcerten.nl en via 010 4225244. 
Grote Zaal de Doelen, zaal open 10.30 uur, 
aanvang concert 11.00 uur (Zie ook elders 
op deze pagina).

Zaterdag 30 november
 
Adventsconcert Lessons and Carols
In de Adriaen Janszkerk aan de Kasteelweg 50 in Rotterdam-IJsselmonde wordt zaterdag 30 
november een Adventsconcert gegeven door ROV Psallite Deo o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse. Gerben 
Mourik, orgel en Kees Jansen, reader. Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 28 december
 
Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef zaterdag 28 december onze Rotterdamse traditie: de 
oliebollenrit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld Rotterdam. Vervolgens 
reist u in een historische tram door het echte Rotterdam, onder het genot van een heerlijke 
Rotterdamse oliebol van Richard Visser. Op weg naar de museumtram wordt u begeleid door de 
ouderwetse RET conducteur Arie Boertje met originele wisselautomaat. Onderweg naar de tram 
vertelt hij mooie verhalen over onze stad. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht af met een 
bezoek aan het betoverende trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop van Mini-
world Rotterdam: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit/ of 010-2400501

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 inloop-
dag. Voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie van uw goud, zilver, kunst, 
curiosa en militaire spulletjes kunt 
u elke donderdag terecht bij MPO/
Heritage, Energieweg 7 te IJssel-
stein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 
en 16.00 uur.

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

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen

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

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

3 nachten Kerstarrangement
v.a. € 245,- p.p. (HP)
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T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl
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v.a. € 115,- p.p. (HP)

3 nachten Kerstarrangement
v.a. € 245,- p.p. (HP)
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3 nachten Kerstarrangement
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Het was voor ons vrij intensief om alles in goede 
banen te leiden, marechaussee, rivierpolitie, 
taxi’s, bus en Engelse consul voor de “change of 
master”. Ik was meestal belast met deze bema-
ningswisselingen.

Moordvent
De meeste bemanning werd geboekt bij de 
KLM en omdat dit gebeuren ook voor de KLM 
omvangrijk en vrij intensief was, hadden ze 
hiervoor een contactman in Rotterdam aangesteld 
en wel de heer Tiesema, door ons Ties genoemd. 
Ties zorgde ervoor dat alles met de tickets goed 
geregeld was en maakte recht wat krom was, liet 
het vliegtuig zelfs wachten als iemand of een 
groep te laat was. Hij kon in onze ogen overal in 
beslissen. Een neef van mij had ook een gelijke 
functie in Amsterdam en hij beaamde dat wat 
Ties allemaal deed in Rotterdam ongekend was. 
Wij waren bijvoorbeeld een keer vergeten om aan 
boord van een schip de meetbrief af te geven bij 
vertrek. Gelukkig ging de boot naar Londen en 
Ties regelde dat een van ons gratis heen en weer 
naar Londen kon om de meetbrief alsnog af te ge-
ven. Dit bleef natuurlijk onder ons en het bedrijf 
had daar geen weet van. Zulke dingen zouden in 
de huidige tijd onmogelijk zijn. Enfin, voor ons 
was hij een moordvent.

Uitproberen
Op mijn kantoor meldde zich een vertegenwoor-
diger van British Air Ferries, zij waren net een 
dienst begonnen vanuit Rotterdam en Oostende 
op Southend, en probeerde dit bij ons te promo-
ten. Daar ik het bedrijf niet kende, stelde de verte-
genwoordiger van BAF voor dat ik dat eens zelf 
moest uitproberen en verstrekte 3 retourtickets 
voor mijn vrouw, vierjarige zoon en mijzelf voor 
een dagje heen en weer naar Southend.
Op 8 september 1978 gingen wij dus op weg. 
Aangekomen op Zestienhoven, bleek al snel dat 
het toestel van British Air Ferries met motorpech 
nog op Oostende stond.

Vol
Passagiers van de BAF konden in het NLM 
toestel stappen en in plaats van Southend naar 
Londen vliegen. Wij hadden echter bijzondere 
tickets en die waren niet geldig om met het toestel 
van NLM mee te mogen. Het toestel bleek intus-
sen ook geheel vol te zijn. En daar stond ik dus 
met vrouw en kind. Ties bellen ging het door mijn 
hoofd, maar dit vindt hij niet leuk als hij hoort dat 
ik met een concurrerende maatschappij bezig ben. 
Enfin toch maar via een telefooncel gebeld en 
Ties het verhaal verteld. Hij zorgde ervoor dat wij 
toch met z’n drieën gratis meekonden, tegen alle 

regels in, omdat het vliegtuig vol was.

Hangmat
Aan boord werd een soort hangmat geplaatst 
in het gangpad tussen de stoelen, waarop wij 
konden zitten. Het was uiteindelijk maar een 
uurtje vliegen. Aangekomen in Londen snel even 
de beroemde winkelstraat door en daarna met de 
dubbeldekker naar Liverpool station om met de 
trein naar Southend airport te gaan. Ons ticket 
was natuurlijk alleen geldig voor de retourvlucht 
met de BAF.

Southend-Rotterdam
Na aankomst op het vliegveld vernamen wij dat 

het toestel grote vertraging had en pas laat in de 
avond vertrok het toestel met een enorm geronk. 
Aangekomen te Rotterdam cirkelde het toestel 
diverse malen over de stad, wat een mooi gezicht 
gaf, en om middernacht landde het. Opa en oma, 
die op onze jongste zoon pasten, waren vrij 
ongerust, omdat communicatie destijds niet zo 
eenvoudig was. Bemanningswisselingen bleven 
zoals iedereen begrijpt gewoon door de KLM 
uitgevoerd.

Willem Willems
wwillems43@gmail.com

 

Gratis dagje Londen
Van 1967 tot en met 1980 werkte ik als waterklerk bij Meyer & Co Scheepvaart 
op de Scheepmakershaven te Rotterdam. Als agenten voor diverse Engelse 
rederijen zoals Blue Funnel, Elder Dempster, Glenn Line, Palm Line, Pan Ocean, 
OCL vonden er regelmatig, zeg maar dagelijks “crew changes” plaats. Met andere 
woorden Engelse bemanningsleden (officieren) werden hier gewisseld. 

Met de NLM CityHopper van Rotterdam naar Londen

BROMMOBIEL DEMO DAGEN
Vrijdag

1 november
10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag
2 november

10.00 uur tot 18.00 uur

Zondag
3 november

12.00 uur tot 16.00 uur

Vollebregt autoservice •  Edisonlaan 30 • 2665 JC •  Bleiswijk
Telefoon 010 521 92 18 •  www.vollebregtbrommobiel.nl

Krachtige en stille Krachtige en stille Krachtige en stille 
4 euro motor4 euro motor4 euro motor

VeiligheidskooiVeiligheidskooiVeiligheidskooi
constructieconstructieconstructie

ABSABSABS
Enduro Enduro Enduro 

VeiligheidspakketVeiligheidspakketVeiligheidspakket
VerlichtingsVerlichtingsVerlichtings

upgradeupgradeupgrade

AchteruitrijAchteruitrijAchteruitrij
cameracameracamera

1.120 euro1.120 euro1.120 euro
voordeelvoordeelvoordeel

• Hapje en drankje
• Voordeel tot 50%
• Veiligheidstips
• Volop acties

Van 16.719 euroVan 16.719 euroVan 16.719 euro
voor 15.599 eurovoor 15.599 eurovoor 15.599 euro

Vollebregt, al 20 jaar het vertrouwde adres voor iedereen die veilig 
wil rijden in een brommobiel.  Kom deze dagen profiteren en 

proefrijden bij de Aixam dealer voor Zuid-Holland en omstreken. 

De veiligsteDe veiligsteDe veiligste
brommobielbrommobielbrommobiel

ACTIE MODEL
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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

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

Schoonheid in Gedenktekens

ook 
zaterdag 
geopend!

Oktober 2019
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  Bij een uitvaart staat voor nabestaanden 
vaak even de wereld op z’n kop. Mensen 
hebben verdriet en moeten keuzes maken 
waar ze vaak niet eens over hebben 
nagedacht. Bij Calla Uitvaartzorg tref-
fen ze één gezicht, één contactpersoon. 
Dat is Wilma. Zij doet alles zelf: het 
gesprek met de nabestaanden, de laatste 
verzorging van de overledene, de kaart 
maken, de uitvaartdienst, de telefoon 

aannemen voor vragen. Het voordeel van 
één contactpersoon voor nabestaanden is 
dat ze niet meermaals iets hoeven uit te 
leggen. De lijnen zijn kort, het contact is 
rechtstreeks.
Bij Calla Uitvaartverzorging staan de 
prijzen op de website en zijn er geen 
verrassingen achteraf. Alle pakketten zijn 
aanpasbaar naar eigen inzicht.
Een mooie uitvaart hoeft niet heel veel te 

kosten. Het zijn juist de kleine persoon-
lijke dingen die  een uitvaart tot een 
herinnering maken en die bijdragen tot 
een draagbaar rouwproces. Denk hierbij 
aan (live) muziek, bloemen, kaarsen, 
foto’s, een persoonlijk voorwerp van de 
overledene op de kist, een uitvaartkist 
in de kleur waar de overledene van 
hield, dat ene gebakje dat oma zo lekker 
vond, een (klein)kind dat zingt of een 
muziekinstrument bespeelt naast de kist. 
Er kan en mag veel, belangrijker daarbij 
is het volgen van je hart, dan doe je het 
altijd goed.  

 Calla Uitvaartzorg: waar zorgen zorgeloos  verlopen   Zwijnenburg Uitvaartzorg   
  Calla Uitvaartzorg is een uitvaartonderneming die uitgaat van de 
wensen van de mensen. Eerlijkheid en transparantie staan daarbij 
voorop. 

 Wij staan voor Geduld, Service en Flexibiliteit. Uw zorg, na het over-
lijden van iemand waar u om geeft, is ook onze zorg. Zorg die we al 20 
jaar toepassen. Samen kijken we naar de wensen en de mogelijkheden 
om een goede uitvaart te kunnen verzorgen. Wij hebben geen 9 tot 5 
mentaliteit. Alle zaken zijn bespreekbaar. Indien gewenst, zorgen we 
voor een mooie fotoreportage en muziek. Geen vraag is ons vreemd. 
Weten we het antwoord niet dan gaan we er samen met u naar op zoek. 
We zijn een kleinschalig bedrijf met eigen verzorging, vervoer, druk-
werk en rouwcentra. Vandaar dat we de prijs van een uitvaart ook erg 
scherp kunnen houden. Onze medewerkers staan 24 uur voor u klaar. 
Vraag naar onze folder met duidelijke taal over een mooie uitvaart in 
prijs en kwaliteit. Wij doen ook zeker vrijblijvende voorbesprekingen 
zodat u zelf weet hoe de uitvaart er uit komt te zien.   

    

  

 
 

 

  

   

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, condoleanceboek, 
      bloemen, koelingskosten, kosten crematie, aangifte  overlijden

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

- Budget uitvaart v.a € 1495,- 

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

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

Waarmee helpen wij u graag (verder):

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

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

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

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

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

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

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

Volg ons in deze krant via 

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

U kent ons van pagina 7 uit deze krant
                       Wij informeren u daar tweewekelijks 
over allerlei zaken die te maken hebben met geld 
en recht, waarbij het erfrecht het meest aan de 
orde komt.

In deze Uitvaartspecial willen wij u als toekomstig 
erflater of als erfgenamen vooral wijzen op onze 
persoonlijke en vakkundige werkzaamheden 
rondom de afwikkeling van een nalatenschap.
Na het overlijden van een dierbare moet  - naast 
het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud 
(beiden RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag 
bij de zakelijke en financiële aspecten rondom uw 
nalatenschap. 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een 
overlijden bij de afwikkeling. 

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

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

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

Volg ons in deze krant via 

In de voorbereiding kunt u denken aan: 
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 
 bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of als adviseur 
 van de erfgenamen of als boedelgevolmachtigde 
• de aangifte erf- en inkomstenbelasting verzorgen 
• adviseren bij een afwikkeling waar een onterving speelt 
• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: ontzorgen, ontlasten, des-
kundig, efficiënt, transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Wilt u meer weten maak dan eens een afspraak.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
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Leonie Koole-Ros, locatiemanager bij coöperatie 
DELA, vertelt: “Nu de dagen korter en donkerder 
worden, merken we dat veel nabestaanden be-
hoefte hebben aan troost. Ze willen graag op een 
speciale manier bij hun dierbare stilstaan. De don-
kere dagen belemmeren soms de laatste rustplaats 
te bezoeken. Daarom organiseren we donderdag 
14 november een lichtjesavond op het terrein van 
begraafplaats en crematorium Schollevaar. We 
verlichten het hele terrein met honderden kaarsjes, 
fakkels en vuurkorven.”

Een zee van lichtjes
“Toen we bij de begraafplaats kwamen voelde het 
als een warme deken. Het was een indrukwek-
kende zee van lichtjes, heel anders dan overdag. 
We werden er helemaal stil van. Het was heel fijn 
hier samen met mijn familie een kaars te branden 
voor onze vader en opa en herinneringen aan hem 
op te halen”, vertelt een bezoeker van een andere 
lichtjesavond.

Zelf een kaarsje branden
Leonie: “Iedereen die iemand wil herinneren is 
van harte welkom. Tijdens de lichtjesavond klinkt 
er zachte muziek en kan iedereen een kaarsje 
aansteken ter herinnering aan een dierbare. Er 
staat een warm drankje klaar en bezoekers kunnen 
rustig napraten en herinneringen ophalen aan hun 
dierbare.”

Voor iedereen
De lichtjesavond vindt plaats op donderdag 14 
november van 18.00 tot 20.00 uur op het terrein 
van begraafplaats en crematorium Schollevaar 
aan de Burgemeester Schalijlaan 2 in Capelle aan 
den IJssel. Iedereen is welkom, aanmelden is niet 
nodig. Voor meer informatie neemt u contact op 
met Marie-Louise van der Weiden via mvander-
weiden@dela.org of 06-53 54 55 14.

 

‘Ik brand een kaarsje 
ter herinnering aan jou’

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – “Wat is dit mooi. Het is aarde donker en overal waar 
ik kijk zie ik kaarsjes en fakkels. Zo bijzonder om op deze manier mijn man te her-
inneren.” Dit is één van de hartverwarmende reacties die coöperatie DELA ontving 
tijdens een van haar lichtjesavonden.

We nemen u de zorg uit handen, 
begeleiden, adviseren en ondersteunen 
u waar mogelijk.
Wij regelen goed verzorgde uitvaarten 
voor elk budget, met aandacht voor al 
uw persoonlijke wensen.
Voor altijd afscheid nemen doe je 

maar één keer. Weet u wat u precies 
wilt? Vaak zijn er rondom een afscheid 
tal van vragen. Wat moet er allemaal 
worden geregeld? Wat voor soort 
uitvaart wordt het? Hoe zit het met de 
kosten?
Samen met u zorgen we voor een 

respectvolle begrafenis of crematie en 
bereiden we samen met u, stap voor 
stap, de uitvaart voor.
Ons streven is een uitvaart voor een 
redelijke prijs, waar u met een goed 
gevoel op kunt terugkijken.
Een compleet pakket is mogelijk voor 
€ 4250,00.
Dit omvat alles wat nodig is voor een 
nette, betaalbare uitvaart.
Hierin zit o.a. het bespreken van 
een uitvaart op een door u gekozen 
locatie, vervoer vanaf de plaats van 
overlijden naar de plaats van opbaring 
binnen onze regio, opbaring in een 

door ons gekozen rouwcentrum, bv. in 
crematorium Rotterdam of cremato-
rium Hofwijk gedurende vijf dagen, 
een eikenfineer kist, 30 rouwbrieven 
incl. adressering, porto en verzen-
ding, de crematiekosten (gedekt tot € 
1200,00 voor 30 minuten aula en 30 
minuten condoleren), regeling van alle 
formaliteiten, etc., ondernemersloon, € 
100,00 aan consumpties, insturen van 
verzekeringspolissen.
Bij overlijden in een ziekenhuis volgt 
meestal een rekening van CMO. Deze 
is anders per instelling.

http://www.uvvw.nl.
Email info@uvvw.nl
Voor meldingen van overlijden:
0181-620115, 0181-675145 of 010-
4194010

Transparant en vele keuze wat u wel en niet wilt. 
Wij komen vrijblijvend langs bij u om de gehele 
begrafenis of crematieplechtigheid door te nemen 
en wij kunnen u een prijs bieden die erg voordelig 
is. Wij zijn bekend in de hele regio Zuid-Holland 
met ervaren uitvaartverzorgers. U kunt bij ons 
ook een keuze maken voor vrouw of mannelijke 

collega’s . Wij zijn een luistert oor en nemen nog 
de tijd voor een uitvaart. De uitvaartverzorger die 
bij u de Uitvaart aan neemt is de gehele uitvaart 
ook uw contact persoon. Wij zijn gespecialiseerd 
is alle rituelen, daar is onze ervaring mee gediend. 
U kunt contact opnemen met 010-80 80 350 of 
een email sturen naar info@eengoedkopeuitvaart.
nl Een Uitvaart moet verzorgd zijn en het kan 
gelukkig maar één keer en dat moet wel goed en 
vertrouwd zijn.

Een goedkopere uitvaart
Als u een goedkope uitvaart wilt en 
professioneel dan is dit de beste 
keuze.

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. 

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Annelies Kruis
Uitvaartverzorgster

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

Al 25 jaar is onze onderneming in deze regio gevestigd. Door de 
ervaring die wij in deze periode hebben opgebouwd, zijn wij een 
begrip geworden in Rotterdam, Voorne-Putten en Rozenburg. Het 
voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een 
korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode, waarin ei-
genlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Met 
onze ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode.
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Er zijn 3 mogelijkheden:
Basis: Regelen van de uitvaart, overbrengen van 
de overledene, naar een door ons gekozen rouw-
centrum, verzorging, basis uitvaartkist, crematie 
in stilte, akte van overlijden.

Basis plus: zoals bovenstaand met als 
extra gebruik van het crematorium of begraven 
(algemeen graf) tot maximaal 900,- . Dit met 
gebruik van aula en condoleanceruimte voor de 

afscheidsplechtigheid en het condoleren.

Basis uitgebreid: zoals Basis plus met als 
extra’s 35 rouwkaarten incl. porto, adresseren en 
verzenden, condoleance register, 35 koffie-thee 
met een koekje. Extra ook mogelijk.

Vraag vrijblijvend de uitvaartfolder aan, waar de 
pakketten volledig omschreven staan.

Joke Dubbelt besluit in 2004 haar 
eigen bedrijf op te richten, nadat zij 
een aantal jaren werkzaam is geweest 
als uitvaartverzorgster bij een grote 
onderneming. Zij werkt vanuit de over-
tuiging, dat een KLEINE onderneming 
in alle uitvaartfacetten een GROTE 
meerwaarde kan bieden.

Joke blinkt uit in haar vakkennis en haar opge-
dane werk- en levenservaring en de persoonlijke 
wijze van begeleiden. Ook haar echtgenoot Hans 
is, door zijn jarenlange ervaring in de branche, 
van grote meerwaarde voor het bedrijf. Samen 
zorgen zij ervoor, dat u zich geheel kunt wijden 
aan elkaar en het afscheid van uw dierbare. Alle 
andere zakelijke aspecten, zijn bij hen in goede en 
vertrouwde handen.

In hun uitvaartwinkels, die bewust op zeer 
huiselijke wijze zijn ingericht, kunt u geheel 
vrijblijvend met haar kennismaken. Het is een 
locatie waar men zich thuis kan voelen, geen 
zakelijke omgeving. Wanneer u bij Joke en Hans 
binnenkomt, en dat is vaak al een hele stap, dan 
willen zij dat u zich welkom voelt. Voor u is het 
belangrijk om te weten, dat u altijd vrij bent in 
uw keuzes. Waar, bij wie of op welke wijze u ook 
verzekerd bent, Joke Dubbelt kan uw uitvaart 
verzorgen. Een waardig afscheid hoeft geen dui-
zenden euro’s te kosten zoals sommige verzeke-
raars en of grotere ondernemingen beweren. Joke 

verzorgt uitvaarten “op maat” tegen ieder budget. 
Tijdens het bespreken van de uitvaart ontvangt u 
een kostenopgave. Zo weet u voorafgaand aan de 
uitvaart precies waar u qua kosten aan toe bent en 
dit voorkomt verrassingen achteraf.

Voorbespreking
Ook kunt u bij Joke Dubbelt terecht voor een 
voorbespreking van uw toekomstige uitvaart of 
die van uw dierbare. U kunt dan weloverwogen 
beslissingen nemen voor de dag die ooit zal gaan 
komen.

Kennismaking
Heeft u behoefte om kennis te maken met Joke & 
Hans (het liefste echtpaar van Rotterdam),
U bent van harte welkom aan de Rusthoflaan 52 te 
Rotterdam. Tel.: 010-4651120 / 06-51606587.

www.jokedubbelt.nl

Concept uitvaartzorg Joke Dubbelt is er voor u! 
Joke Dubbelt UitvaartzorgZoals het woord al zegt werken we via een bepaald concept. Dit houd in dat tegen 

een van te voren vast staand tarief de uitvaart geregeld en uitgevoerd zal worden. 
Transparanter kan het niet.

Goetzee

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

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat 
uitbundig, voor anderen juist intiem en bescheiden. Op een bescheiden maar 
waardige manier afscheid nemen is bij DELA zonder verzekering mogelijk, 
zelfs met een klein budget. 

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Want bij coöperatie DELA geloven we 
dat we er zijn voor elkaar.

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

C o n c e p t  U i t v a a r t
0 1 0 - 4 1 9  0 8  7 2

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

Bijvoorbeeld:

Voor onze overige concepten of voor vrijblijvende informatie:

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

Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--
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uurtjes afspeelt. Hun vertrek – dit 
jaar zijn het zo’n honderd van die 
vakantiepaleizen – is meestal in de 
namiddag of vooravond. Dan kan 
het drukte geven van uitzwaaiers 
op de Pernisse waterkant.

In mijn jonge jaren vertrokken pas-
sagiersschepen van de Wilhelmina-
kade bij het passagegebouw van de 
Holland Amerika Lijn (HAL) naar 
allerlei wereldsteden. Mijn route 
voerde op woensdag- en zaterdag-
middag (op zaterdagmorgen moest 
ik naar school) naar de Wilhelmina-
kade om nieuwsgierig de drijvende 
paleizen te bewonderen. Dat kon 
het best vanaf de steiger op het 
Prinsenhoofd van het heen-en-weer 
bootje tussen de Linker Veerdam en 
Willemskade.

Gluren
Met een beetje geluk laveerde ik 
ongezien tussen op- en uitstappers 
om aan boord te komen zonder be-
talen. Verliefde stelletjes gebruikten 
het duistere onderdek om zich van 

de buitenwereld af te zonderen, 
maar ik slaagde er regelmatig in 
hen te bespieden. Op Katendrecht 
stapte ik weer af en daar was ‘opoe 
Bootjes’ (bijnaam van mijn oma 
Trees van Wijk) de volgende halte. 
Ze woonde aan de Tolhuislaan 49 
en was een schat van een mens. Ze 
schoof altijd wel een stuiver of een 
dubbeltje in mijn richting. Daar 
kocht ik op de terugweg naar huis 
in de Pantserstraat, in het winkeltje 
van vrouw Peters op de hoek van 
de Paul Krugerstraat en Christi-
aan de Wetstraat, snoep van. In die 
straat was de Maria kleuterschool 
en de Franciscusschool voor 
jongens van bovenmeester P.G. 
van Deursen. Ik was acht jaar de 

pispaal van klasgenoten; twee op 
de kleuterschool en zes op de la-
gere school. Dat pesten en uitdagen 
kwam doordat ik nimmer leuke kle-
ren droeg, maar afdankertjes. Soms 
werd een kledingstuk herkend door 
de oorspronkelijke drager. Mijn 
moeder had het gekregen van de 
moeder van een klasgenoot. Ik 
schaamde me dan kapot, zeker als 
werd geblèrd: “Kijk, hij draagt 
mijn kleren.”

Schoenmaker
De levensduur van een kapotte 
schoen verlengde ik als in mijn 
zool een gat was gekomen. Op een 
lege Blue Band-doos tekende ik de 
omtrek van mijn zool en knipte het 

uit. Zo kon ik weer een paar weken 
voort, als het niet regende tenmin-
ste, want dan legde de zompige 
zool het loodje.
Armoede thuis was ook de basis 
van het niet meegaan op schoolreis 
of een uitstapje naar diergaarde 
Blijdorp. Moeder had geen geld 
om de bijdrage te betalen. Dus zat 
ik op de dag dat mijn klas op stap 
ging op de achterste bank van een 
lagere klas. Voor mij frustrerend en 
vernederend, omdat andere jongens 
dan wisten dat ik een armoedzaaier 
was. Als zodanig behandelden de 
meesten van hen mij ook. Maar niet 
Ton van de Roer en Kees Laurijs-
sens, beiden uit de Oranjeboom-
straat. De twee schoolvrienden 
traden mij normaal tegemoet en 
handelden als vrienden. Met hen 
heb ik af en toe, ruim zestig jaar 
nadien, nog contact.

Flonkeren
Mijmerend over die tijd beleef ik 
ook andere ‘straatzaken’. Dan zie 
ik weer de bellenpoetser in onze 
straat, de licht gehandicapte Teun, 
die koperen trekbellen en brieven-
bussen liet fonkelen in het zonlicht. 
De al wat oudere man had altijd 
een moment voor een praatje en 
aandacht voor problemen. Hij wist 
van onze armoede en poetste onze 
bel en brievenbus gratis, hij hoefde 
van ons geen geld.
Op kleuterschool moest je op 
maandag schoolgeld betalen. 
Zuster Apollonia riep de aan haar 
toevertrouwde kleuters een voor 
een naar haar schrijftafel. Mijn 
naam klonk nimmer, want mijn 
bijdrage werd gedoneerd uit het 
armenpotje van de kerk. Daar had 
ik schaamte voor, net als mijn zus-
sen en broertjes die ondertussen op 
een van de vier scholen zaten in het 
‘Roomse blok’. In de eerste jaren 
kreeg ik een stuiver mee om te 
sparen. De bijdrage werd genoteerd 
in het grootboek. Later kreeg je 
een plakzegel en het saldo van een 
volle kaart werd bijgeschreven op 
een boekje van Spaarbank Rotter-
dam aan de Botersloot. Ik heb daar 
nimmer iets van teruggezien.

Reacties: reinwol@outlook.com

Zo af en toe zit ik in de huiskamer van mijn appartement in mijn ‘zorrug’ (luie fauteuil) en kijk 
van acht hoog over Pernis, Schiedam en Vlaardingen. Grote en kleine schepen varen vrijwel 
geluidloos voorbij. Op zeker lossen of laden ze ergens langs een kade in mijn geboortestad. 
Steeds weer is het een prachtig gezicht, dat nog eens onderstreept waarom de Maasstad al 
decennia de poort van Europa is.

Wanneer de zon schijnt, verandert de rivier in een zilveren lint waar nijvere havenslepers hun sporen trekken als ze een 
robuust schip schijnbaar moeiteloos 
naar de bestemming dirigeren. De 
voorstelling op het water is pas 
compleet als een luxe cruiseschip 
van wel twaalf dekken hoog naar de 
Wilhelminakade koerst. Jammer dat 
het zich voornamelijk in de vroege 

Steiger heen-en-weertje Ka-
tendrecht. Foto’s Rein Wolters

Bellenpoet-
ser hoefde geen geld

Passagiersschepen langs Wilhelminakade 

Veerpont Katendrecht-Prinsenhoofd-Willemskade in eerste helft vorige eeuw

Criminele achtergrond?
In de jaren zeventig bezocht ik in 
het kader van mijn afstudeerscriptie 
‘Sport als resocialisatie’ regelma-
tig het Huis van Bewaring aan de 
Noordsingel.

Met een bezoekerspasje van de reclassering 
mocht ik tijdens de recreatie-uren de bewo-
ners van de verschillende vleugels wekelijks 
bezoeken. De sfeer was ontspannen en het 
personeel was vrij positief. Ik werd zelfs tijdens 
de recreatie vaak uitgenodigd als vierde man 
mee te klaverjassen- of aan het biljartspel deel 
te nemen.

Tijdens één van deze bezoeken ontmoette ik 
een oude bekende uit de bokssport. Wij hadden 
een leuk gesprek over onze gemeenschappe-
lijke passie, boksen. Ook de nijpende financiële 
problemen in die tijd bij de verschillende Rot-
terdamse verenigingen kwamen aan de orde.

Wat ik niet wist, was dat mijn gesprekspartner, 
na zijn binnenkomst in het Huis van Bewaring, 
wekenlang geen woord met het personeel en 
medebewoners had gewisseld.

Zijn zaak, een economisch delict, was nog in 
onderzoek, voorzichtigheid was geboden, hij 
hield stevig zijn kaken op elkaar. Om die reden 
werd hij dan ook extra in de gaten gehouden.

Het viel de toezicht houdende en meeluis-
terende bewaker onmiddellijk op dat deze 
gedetineerde plotseling zo vrij en open met mij 
sprak. Hij rapporteerde dit onmiddellijk bij zijn 
leidinggevende. De volgende dag moest ik mijn 
bezoekerspas onmiddellijk inleveren. De re-
den? “Uit waarneming is gebleken dat bezoeker 
waarschijnlijk deel uitmaakt of althans betrok-
ken is bij een criminele organisatie.”

De directie nam geen enkel risico en discussie 
was uitgesloten. Blijkbaar had het onderwerp, 
de financiële problemen van de sportvereni-
gingen mij de das omgedaan en het gesprek 
zou volgens de toezichthoudende commissie 
ongetwijfeld in …..Versleutelde Codetaal zijn 
gevoerd.

Mijn scriptie ‘Sport als resocialisatie’ kreeg 
overigens een ruime voldoende en ik ben, 
ondanks ‘Mijn criminele achtergrond’, keurig 
afgestudeerd. Mede met dank aan het Huis van 
Bewaring aan de Noordsingel.

Ton Kuster
06-18576628

Huis van Bewaring Noordsingel (foto: Ton Kuster) 
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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)

IEDERE DAG 
ANDERS IN 
ONZE KRINGLOOP-
WARENHUIZEN

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Kijkdagen 2 t/m 9 november bij Opnieuw & Co Rotterdam.
Eenvoudige deelname en geen bijkomende kosten.
Inschrijven op zaterdag 9 november tot 13.30 uur.

VEILING ROTTERDAM

Zaterdag 9 november

Koperstraat 31 - Rotterdam (Prins Alexander)

RUIM 100
OBJECTEN!

AANVANG 
13.30 UUR

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

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

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

HET BESTE KUNSTGEBIT 
HAALT U BIJ HOGADENT

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts 
deze er pijnvrij uit op een prettige manier

Martin Luther Kingweg 7   l   3069 EW  Rotterdam
www.restaurantcathy.nl   l   010 - 455 13 33

KOM 1E OF 2E KERSTDAG NAAR CATHAY VOOR EEN 
ONVERGETELIJK CULINAIRE ERVARING IN EEN GEZELLIGE KERSTSFEER
U BETAALT EEN ALL-IN KERSTTARIEF* VOOR EEN PERIODE VAN 2,5 UUR CULINAIR GENIETEN. 
DE DINERTIJDEN ZIJN BEIDE IN TIJDBLOKKEN VERDEELD. VERLENGEN IS GEZIEN DE DRUKTE 
NIET MOGELIJK. RESERVEREN OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN!

A. 15.00 - 17.30 UUR: € 40,- P.P.
B. 16.00 - 18.30 UUR: € 45,- P.P.
C. 17.00 - 19.30 UUR: € 45,- P.P.
D. 18.00 - 20.30 UUR: € 45,- P.P.
E. 19.00 - 21.30 UUR: € 45,- P.P.
F. 20.00 - 22.30 UUR: € 45,- P.P.

*KINDEREN 0-4 JAAR GRATIS / 5-8 JAAR € 16,00 / 9-11 JAAR € 25,00 / V.A. 12 JAAR € 45,00
65 PLUS € 5,0- KORTING

BELANGRIJKE INFORMATIE:
* Vooraf reserveren en betalen om lange wachttijden aan de kassa te voorkomen.
* Beatling per totale groep en niet individueel
* Betaling contant, per PIN of bankoverschrijving
 betaling dient voor aanvang ontvangen te zijn)
* Annuleren mogelijk tot 1 maand voor aanvang
* Komt u s.v.p. met zo weinig mogelijk auto’s ivm extra drukte op ons parkeerterrein

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

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

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

De OudDe Oud



Sinterklaasfeest
Het is weer bijna zover. Voor alle 
kindertjes van politiemensen in Rot-
terdam werd in het verleden een groot 
feest georganiseerd in de Doelen. De 
politiekapel verzorgde de muziek en 
ik was daarin saxofonist. Toen ik in 
1970 medewerker werd bij het Bureau 
Bijzondere Wetten kwam ik er pas 
achter wat een enorme organisatie 
achter het populaire kinderfeest zat. 
Het hele bureau was er eigenlijk 
bij betrokken. De heren Swank en 
Zweedijk van de administratie hadden 
de totale leiding en kochten in het 
begin van het jaar al speelgoed in en 
dat werd in de maanden mei en juni in 
delen gebracht. In het KLM-gebouw 
op de Coolsingel, hadden we daarvoor 
een aparte kelderruimte met sterke 
houten schappen. Kwam er weer 
een lading, dan sprong een ieder die 
aanwezig was bij om het speelgoed 
een veilige plaats te geven. Mijn col-
lega Koos van Popering, die voor mij 
altijd de echte Sinterklaas is gebleven, 
wilde mij als tweede Piet, zodat ik af 
en toe ook wel eens een stukje met 
het orkest kon meespelen. Wij, Sint 
Nicolaas en twee Pieten, hadden het 
discriminatieprobleem van nu al 50 
jaar geleden opgelost! De Sint noemde 
zijn zoon Adje, zwarte Piet en ik was 
Arie Piet. En zo is het jaren gebleven. 
Gebruikelijk was dat Sint uit het grote 
boek een aantal kinderen naar voren 
riep, echter niet om te bestraffen, maar 
vanwege hun prestaties. De Pieten 
tilden dan de kinderen het podium op, 
maar opeens ging een jongetje in mijn 
armen huilen. Het waarom was dat hij 
helemaal niet naar de Sint moest, maar 
dat hij hevig moest plassen. Ik zei 
dat we dan maar snel naar het toilet 
moesten gaan. Het was kennelijk een 
teken voor nog wel 20 andere kinde-
ren, want in een lange rij gingen wij 
het toilet bezoeken. Dagenlang hoorde 
ik van collega’s dat hun kinderen 
niet langer meer ‘zwarte Piet’ wilden 

spelen, maar ‘Arie Piet’. Nogmaals: 
het huidige probleem hadden wij in de 
jaren 70 al opgelost. Toen was geluk 
nog heel gewoon.

Aad de Knegt
Oud-Beijerland
adeknegt35@gmail.com

Kauffman
Ontzettend leuk dat u het stukje over 
Kauffman, dat ik naar Rein Wolters 
had gestuurd, gepubliceerd heeft. 
Ik wil u nog een stukje sturen over 
wat ik een keer met mijn vader heb 
uitgehaald.
In 1971 ben ik bij de douane gaan 
werken. Het veelal zware werk in de 
haven vond ik maar niks, dus vlak 
voordat ik afzwaaide uit militaire 

dienst solliciteerde ik bij de douane 
en wonder boven wonder werd ik 
aangenomen. Ik werd geplaatst op sec-
tie 12. Destijds de Holland Amerika 
Lijn-pier. Dat was in de tijd dat er nog 
passagiers en vrachtschepen kwamen. 
In 1973 had ik een keer middagdienst. 
Ik moest dienst doen bij de lood-
sen Rotterdam/Norfolk. Tussen die 
loodsen en de loods Philadelphia was 
een overkapping. Daar werden de per 
schip aangekomen huiden neergezet. 
In mijn loodsboekje stond dat er 
een vrachtauto werd geladen voor 
Kauffman. Immers, alle aangeleverde 
goederen waren nog niet ingeklaard en 
moesten via de douane toestemming 
hebben om naar de plaats van inkla-
ring te gaan. Omdat die ladingen altijd 
met open-vervoer, in plaats van in 
verzegelde vrachtauto’s, werden ver-
zonden, moest het douanedocument, 
nadat het klaar was, worden afgete-
kend door de dienstdoende ambtenaar. 
Dat was ik. Nu moet u weten dat de 
twee loodsen ongeveer 350 meter 
lang waren. Wij mochten nooit in ons 
kantoortje blijven zitten, maar moes-
ten in de loodsen surveilleren. Dus 
toen mijn vader, die de leiding had 
over de mensen van Kauffman, kwam 
om het document te laten aftekenen, 
liep ik bij de eerste deur van loods 
Rotterdam. Hij zag mij daar staan, 
ongeveer 300 meter bij hem vandaan. 
Hij kwam naar mij toelopen, maar ik 
liep snel via de loods binnendoor naar 
loods Norfolk. Toen hij aankwam bij 
de deur waar ik eerst stond, zag hij 
mij 250 meter verderop bij de andere 
loodsdeur staan. Dat heb ik twee keer 
gedaan. De derde keer ging hij via de 
binnenkant; ik dus via de buitenkant. 
Hij had er schoon genoeg van en ging 
naar het hoofdkantoor van sectie 12, 

waar hij mijn chef, een legendarisch 
figuur in die tijd, aansprak. “Die 
ambtenaar van u neemt een loopje met 
mij.” De chef liep met mijn vader mee 
naar mijn loodskantoortje. Ik stond 
te wachten bij de eerste deur naast de 
sectie. Toen ze mij voorbij liepen, ben 
ik ze achterna gelopen. Vlakbij mijn 
kantoortje vroeg ik: “Zoekt u mij?” Ze 
draaiden zich allebei om, waarop mijn 
pa zei, “gvd klerejong”. Mijn chef 
reageerde: “U heeft het wel tegen een 
van mijn ambtenaren”, waarop mijn 
pa antwoordde met, “ik weet tegen 
wie ik dat zeg, hij is mijn zoon.” De 
zaak was afgedaan. Mijn chef zei later 
dat hij mij een rotjong vond, maar hij 
vond het wel leuk.

Jack Hoornweg
j.hoornweg2@upcmail.nl

Tweede Echt
Zomaar, na het tennissen, vertelde 
Rotterdammer Jean over zijn tweede 
huwelijk. Het eerste ging niet goed en 
werd zonder twist beëindigd. Gelukkig 
kwam Jean een tweede dame tegen. 
Dat ging prettig en na een poosje wil-
de zij trouwen. Voor de verzekering en 
zo. Goed, zei de nieuwe echtgenoot, 
ik regel dat en dan doen wij dat even. 
De dag kwam en hij trok zijn trui aan. 
Maar zij vroeg of hij voor deze keer 
een mooi kostuum wilde aandoen. 
Toen hij er keurig uitzag, zei hij dat zij 
nu op de fiets zouden gaan. Ja, zei zijn 
nieuwe sponsa, we gaan op de fiets, 
en zij trok de buitendeur open. Daar 
stond een koets met zijn twee zonen 
op de achterbank...

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Koeienboten
Toen ik het verhaal las van de heer 
Van de Voort over het koeientransport, 
kwam ik in gedachten gelijk terug 
in de naoorlogse tijd. De vleesvoor-
ziening kwam door de aanvoer van 
koeien met de koeienboot uit Ierland 
in die tijd een beetje op peil. Die boten 
kwamen toen aan in de Merwehaven 
en werden gelost door personeel van 
de firma Kortevaart. Ongeacht het tijd-
stip, dag of nacht, zaterdag of zondag, 
het personeel werd opgeroepen om 
de dieren uit te laden. Afhankelijk op 
welk dek zij de reis hadden meege-
maakt, kwamen de koeien en ossen 
door elkaar lopend over een speci-
ale gangway van de boot en werden 
verzameld bij de loods. Sommige 
moeilijk doende exemplaren werden 
aan een ring aan die loods vastgezet. 
Als de boot leeg was, werd de hele 
kudde door koeiendrijvers opgevan-
gen. Zij begeleidden hen dwars door 
de stad naar het slachthuis. Hoewel er 
nog niet zoveel verkeer was, speelden 
er zich nu niet meer voor te stellen 
taferelen af. Veelal veroorzaakt door 
ossen (gesneden stieren), die onder-
weg tot hilariteit van omstanders hun 
lotgenoten besprongen. In die jaren 
vijftig was ik kraanmachinist en werd 
op een zondag op een kraan bij de 
koeienboot besteld. Er moesten mest, 
afval en ook dieren gelost worden. Dat 
laatste met een box uit het onderdek. 
De te lossen koeienboot had een 
lelijke storm achter de rug, waardoor 
de dieren lichtelijk overspannen 
waren. Het lossen verliep dan ook 
niet helemaal volgens het draaiboek. 
In het onderruim waren sommige 
ossen door de storm zó wild, dat het 
personeel ze slechts met veel moeite 
in een box konden drijven waar ze 
vastgebonden werden. Het daarmee 
gepaard gaande kabaal was vanaf mijn 
zitplaats in de kraan te horen, maar het 
gebeurde natuurlijk allemaal buiten 
mijn gezichtsveld. De bootsman vroeg 
de boxen met overspannen dieren 
voorzichtig op te hijsen en aan wal te 
zetten. Het laatste dier verweerde zich 
fel en toen het uiteindelijk in de box 
was beland, kreeg ik van de bootsman 
het sein de last met dat wildebeest 
naar de wal te draaien. Direct bij het 
aanspannen van de kraanreep merkte 
ik het al. Bij het opdraaien schudde 
en rammelde de hele kraan, erger dan 
in de hevigste storm. Door enkele 
kraanhandelingen wilde ik dat trap-
pelende wildebeest, hangend aan de 
kraan, weleens van dichtbij bekijken. 
Ik heb later nooit meer zulke grote 
angstige ogen gezien. Na het strijken 
van de box aan de wal heeft men hem 
een poosje tot rust laten komen. Toen 
de os merkte dat hij vaste grond onder 
de hoeven had, keerde de rust weer en 
werd hij uitgeladen.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl
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Modeshow op Euromast

Dit zijn twee beelden uit een filmpje dat 
Bas Romeijn heeft gepubliceerd. Om de 
opmars van de textielvezels van kunst-
stof te promoten, hield men in 1960 een 
ludieke modeshow op de Euromast in 
Rotterdam. Dankzij het bioscoopjour-
naal van Polygoon hebben we nu een 
mooi beeld van de mode van die tijd, 
want Bas Romeijn heeft het filmverslag 
uit het archief opgediept en daar de jour-
naalleaders van toen aan toegevoegd. 
Daardoor brengt het de kijker weer 
helemaal terug in die tijd. Een genot om 
de mode van toen weer eens te zien. Je 
kan het bekijken op zijn website http://
basromeijnfilms.blogspot.nl

 

Diepvriesgoed
“Het ongeval in De Oud-Rotterdammer in de rubriek ‘Rotterdam gefotogra-
feerd’ van 3 september deed zich voor in het begin van de jaren zestig op de 
kruising Brielselaan/Maashaven/Dordtselaan/Putselaan,’’ mailt G. Klander-
man uit Oudenhoorn (g.klanderman@ziggo.nl). “Ik heb een paar maal aan 
de Wilhelminakade naast deze Mercedes van Piet de Gier staan laden met 
diepvriesgoed bij de Holland Amerika Lijn. In die tijd was de bestemming 
Duitsland.’’



Sjaan Simonis en Lenie Wes-
terman
Wie kan mij vertellen waar ik Sjaan 
Simonis, die heeft gewoond in de 
Josephstraat in Rotterdam, kan vinden. 
Zij is nu 80 jaar. En Lenie Westerman, 
die heeft gewoond in de Burgemeester 
Roosstraat in Rotterdam. Zij is ook 80 
jaar. Zelf heb ik op de Diergaardes-
ingel gewoond. Alvast bedankt voor 
jullie moeite.

Lenie van Harten-Westerman
lharten@gmail.com

Koorleden gezocht
Denkt u nog weleens aan de liedjes 
uit de jaren zestig? Aan de liedjes die 
men floot op straat en uit de jukebox 
klonken? Altijd al willen zingen in een 
koor dat deze liedjes in hun repertoire 
heeft en dit Nederlandstalig zingt? 
Dat vindt u bij gezelligheids 50+ koor 
‘Evergreen Albrandswaard’. Kom 
gerust eens een avondje luisteren/mee-
zingen. Wij kunnen nog leden plaatsen 
en zeker enkele heren. Voor de prijs 

van de contributie hoeft u het niet te 
laten. Ons koor heeft inmiddels al wat 
optredens en festivals op hun naam 
staan en een gevarieerd programma. 
Zingen is gezond en schept een band. 
Er worden geen eisen gesteld aan uw 
zangkwaliteit, dus schroom niet en 
mail ons of kom eens langs in sociaal 
cultureel centrum De Brinkhoeve, 
Kerkstraat 12, 3171 GG, Poortugaal. 
De repetities zij op donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur. U bent 
hartelijk welkom. Info: Secr. Adri 
v.d. Boogert. adrivdboogert@gmail.
com of:
Dirigent. Willem Warbout. wimwar-
bout@hotmail.com

Razzia
In november 2019 wordt de razzia van 
Rotterdam uit 1944 weer herdacht. 
Mijn vader (toen 13/14 jaar oud) 
woonde destijds met het gezin van opa 
en oma in Waddinxveen bij fami-
lie, ze waren daarnaartoe verhuisd, 
omdat ze weggebombardeerd waren 
uit Rotterdam-West bij het ‘vergeten 

bombardement’ van 31 maart 1943. Ik 
heb daarover een stuk geschreven voor 
De Oud-Rotterdammer van mei 2018.
Wat mijn vader ook altijd vertelde, 
was dat de opgepakte mannen van de 
razzia uit 1944 langs de Zuidkade in 
Waddinxveen werden gevoerd door de 
Duitsers op weg naar… Als kinderen 
zagen zij ze voorbijkomen. De deur 
van het huis van mijn oud-tante en 
-oom stond open en elke keer als de 
bewakers het niet konden zien, wenk-
ten ze iemand naar binnen die daarna 
door de achterdeur via de weilanden 
kon ontsnappen. Het zou goed kunnen 
dat andere bewoners langs die route 
dat ook deden. Het verhaal vonden we 
als kind vooral heel aansprekend en 
spannend. Nu ik ouder ben, besef ik 
dat daardoor wellicht levens zijn ge-
red. Mijn vader leeft niet meer, maar 
ik zou graag willen weten of andere 
mensen dit verhaal ook kennen, moge-
lijk van eigen familieleden.

Hanke de Bruin
tel. 0318-456715

Reünie De Maas- Offset
De reünie van oud-medewerkers 
van de Maas – Offset zal worden 
gehouden op donderdag 21 november 
2019. Plaats van handeling is café `t 
Haventje, Prins Hendrikkade 129 op 
het Noordereiland. De reünie is van 
12.00 uur tot 15.00 uur en de kosten 
bedragen € 10 per persoon. Het is nog 
steeds mogelijk u op te geven voor 
deze reünie. Dat kan op nossent@
zonnet.nl Degenen die zich, voor de 
tweede keer, hebben aangemeld krij-
gen hierover een mailbericht.

Henk Nossent
Harrij Heijerman

Ria (Maria) van den Bok
Ik zoek voor de heer Piet Edelman, 
schrijver van het prachtige boek over 
de twee bombardementen op Rot-
terdam en Schiedam-”Hemelse wacht 
voor dag en nacht-De oorlogsherin-

neringen van een Rotterdammer in 
woord en beeld” zijn nicht Maria van 
de Bok, geboortedatum 11-10-1934 in 
Rotterdam en in haar jeugd woonach-
tig op het adres Vosmaerstraat 30 B in 
de wijk Spangen. Ik hoor heel graag 

van u als u iets weet over haar!

Rene Rijneveld
06-24177497
renerijneveld@live.nl
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De Gruyter
In de nalatenschap van mijn tante Cor Meijer vond ik deze foto van een win-
kel van De Gruyter met personeel. Op de achterkant staat: Foto Schipperus, 
Breitnerstraat 32, Rotterdam – tel. 51766.
Ik ben benieuwd wie er op deze foto staan en welk filiaal van De Gruyter dit 
is.

Hans Hauer
hans.hauer@hetnet.nl

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

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

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

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

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

Wie kent The Corner?
Een zeldzame foto uit de jaren zeventig van café The Corner, van oudsher ge-
vestigd op de hoek Mijnsherenlaan/Brielselaan, aan de Brielselaan 3. Iedere 
Zuiderling weet dat die hoek eind vorige eeuw helemaal op de schop ging. Er 
kwam een levensgroot multifunctioneel gebouw voor in de plaats. Einde van 
deze kroeg. Hoewel, er kwam op dezelfde plek, jaren later, weer een modern 
café voor in de plaats, onder dezelfde naam. Maar dat is veelal gesloten. Mij 
interesseert voor mijn studie ‘Rotterdamse Cafés’ vooral het voormalige 
etablissement. Wie kent deze kroeg nog van 40 jaar geleden? Wie was de 
eigenaar? Hoe was de sfeer? Wat voor lui kwamen er zoal? Reacties graag 
naar: jorisboddaert@gmail.com Met dank aan Rob P. Kanaar (Schiedam) 
voor het aanleveren van de foto!

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. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12. gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam; 14. lokspijs; 15 klaar; 17. insect; 
19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22. deel van de hals; 24. bouwvakker; 27. metaalsoort; 28. bakmiddel voor brood; 
30. Europeaan; 31. kwajongen; 32. leesmateriaal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jongensnaam; 38. klein 
roofdiertje; 41. deel van gelaat; 42. knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47. telwoord; 48. courant; 
49. afgestoken graszode; 50. melkklier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel; 56. karaat (afk.); 58. 
plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenverblijf; 67. vaatwerk; 68. 
kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72. lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van een hengel; 77. oude lengtemaat; 78. 
kledingstuk; 79. hard doorzichtig materiaal; 81. vogel; 82. Chinese vermicelli; 83. arbeidzaam (ijverig); 84. paling; 86. 
lus in een achtbaan; 87. zendbrief van apostel.
 
Verticaal
1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken (afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zangvogel; 6. familietwist; 7. zeer 
zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10. gesneden stier; 11. ladderzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun en mager; 
20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27. deel van de 
mond; 29. gedraal; 32. voormalige Franse staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant; 37. zeehond; 
39. onze planeet; 40. scheepsexploitant; 42. een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiterpet; 51. loof-
boom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55. land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstammeling; 59. soldatenkost; 
60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe; 63. loze ruimte; 66. duivenhok; 67. griepje; 69. haarversteviger; 71. 
boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-Brabant; 75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82. soort 
onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het jaargetijde. En alhoewel de herfst in oktober zacht was, 
luidde die oplossing:

Het is herfst, de verwarming moet weer aan

Velen stuurden ons de goede oplossing toe en uit al die goede inzendingen lootten wij vijf winnaars die ieder twee 
toegangskaarten krijgen toegestuurd voor het eerste zondagochtendconcert in De Doelen van dit najaar, ‘That’s 
Amore. Italiaanse ochtend’. De prijswinnaars zijn: J. Klijn, C. Voogt, G. Poldervaart, M. van Rixoort en C. de 
Ruyter.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. Vijf 
winnaars krijgen een exemplaar van het boek ‘Kanjer’ toege-
stuurd over de Vlaardingse zangeres Rita Young.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing 
voor DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019 12.00 UUR naar 
info@deoudrotterdammer.nl of via de posst naar De Oud-Rot-
terdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel 
ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

Biljarters gezocht 
Biljartvereniging IJsselmonde is op 
zoek naar recreatieve en competitie 
biljarters. Biljart verenigingIJssel-
monde is gehuisvest in de IJsselburgh, 
Schinnenbaan 130. Wij hebben 4 wed-
strijd biljarttafels tot onze beschik-
king. Tramlijn 23 haltes op zo`n 100 
meter loop afstand en vrij parkeren 
dichtbij. De clubavonden zijn op 
maandag en dinsdag en op woensdag-
morgen, ook op de vrijdag is er de mo-
gelijkheid om te spelen. Wij hebben 
een interne en een externe competitie, 
waarvan de externe thuis wedstrijden 
op maandag en dinsdagmorgen wor-
den gespeeld. Heeft u interesse neem 
dan contact op met mij,

Henk Nossent,
tel. 06-20037882
of nossent@zonnet.nl

Kennismaking
Langs deze weg, zoek ik goed 
uitziende man van 86 jr., weduw-
naar , een lieve vriendin, om elkaars 
gezelschapte zoeken. Het alleen zijn 
te doorbreken. Graag contact per mail 
(kroezenjd@gmail.com) of tel. 06-
41921282.

Inloop voor reumapatiënten
Elke maand is er een inloopmiddag 
voor diegenen die op zoek zijn naar 
een luisterend oor of informatie. Zij 

kunnen die vinden bij medepatiënten 
die uit eigen ervaring bekend zijn met 
soortgelijke vragen of problemen door 
de ziekte. Donderdag 7 november 
is er, zoals elke eerste donderdag 
van de maand een koffie / thee / 
inloopmiddag op de 1e etage van De 
Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse. 
Iedereen die informatie wil over 
reuma, artrose en fibromyalgie en/of 
de activiteiten van de Reumapatiën-
tenvereniging Spijkenisse (waaronder 
hydrotherapie bij de Zuidwester en 
zaaloefentherapie / hydrotherapie en 
andere vormen van bewegen bij Delta 
Sportcentrum) is welkom van 13.30 
tot 15.30 uur. U hoeft geen afspraak 
te maken, maar kunnen hun vragen 
combineren met een bezoek aan de bi-
bliotheek, die zeer de moeite waard is.

Jubileum vv Kethel Spaland
vv Kethel Spaland.organiseert 8 en 
9 november festiviteiten in het kader 
van ons 100 jarig jubileum. In het 
jaar 2013 zijn VVK68 en Sc Spaland 
gefuseerd en zijn verder gegaan onder 
de naam vv Kethel Spaland. Beide 
verenigingen hebben een rijke clubhis-
torie achter de rug. Daarnaast mogen 
wij niet aan het feit voorbij gaan dat 
SC Spaland ook reeds een fusieclub 
was. Ook in deze fusieclub zaten 
verenigingen met een rijke clubhisto-
rie zoals Ursus, Olympus (WF), ODC 
(Olympus DHS Combinatie) en DHS 

(Doorzetten, Hinderen, Schieten).
Bij de fusie tot vv Kethel Spaland 
heeft de vereniging de oprichtings-
datum aangehouden van de oudste 
vereniging en dat is in dit geval 
DHS. Die oprichtingsdatum was 5 
november 1919 en dat betekent dus 
dat wij 5 november 2019 ons 100 
jarig jubileum vieren. De festiviteiten 
zijn echter op vrijdag 8 en zaterdag 9 
november. Vrijdag 8 november wordt 
er ‘s avonds vanaf 19.00 uur een 7 
tegen 7 toernooi georganiseerd voor 
alle leden. Leuk zou zijn als spelers 
inschrijven die voorheen bij de vereni-
gingen hebben gespeeld die opgegaan 
zijn in de diverse fusies. Zaterdag 9 
november organiseren wij een gezel-
lige dag die afgesloten wordt met een 
koud en warm buffet. Tevens zal er 
‘s middags een wedstrijd plaatsvin-
den, aanvang 14.30 uur, waarbij oud 
spelers van de fusieclubs de strijd aan 
zullen gaan. De organisatie hoopt een 
groot aantal (oud)leden, (oud)spelers 
en vrijwilligers te kunnen begroeten 
voor een gezellig samenzijn en oude 
herinneringen op te halen waarbij te-
vens een balletje kan worden getrapt. 
Om een inschatting te krijgen van het 
aantal bezoekers verzoekt de organisa-
tie u, van te voren op te geven en aan 
te geven aan welke activiteiten u wilt 
deelnemen. Dit geldt dus ook voor alle 
huidige leden! Vrijdag 8 november: 7 
tegen 7 toernooi (vanaf) 19.00 uur. U 

kunt zich opgeven op het navolgende 
mailadres: 100jarigjubileumDHS@
kethelspaland.nl
Zaterdag 9 november: de inloop is 
vanaf 12.30 uur. Na het voetbal is er 
een buffet en een feestavond. De orga-
nisatie wil graag weten of u daar ook 
aan meedoet. U kunt zich opgeven 

via: 100jarigjubileumDHS@kethel-
spaland.nl of u kunt zich schriftelijk 
opgeven: vv Kethel Spaland, t.a.v. 
organisatie jubileum, postbus 4067, 
3102 GB SCHIEDAM.
Wij hopen op een groot aantal bezoe-
kers en mocht u nog vragen hebben: 
bel P.Koning, tel. 06-38642216.

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.

OPROEP: Filmbeelden Europa Cup-jaar Feyenoord in 1970

We zijn op zoek naar amateurfilmbeelden van het unieke Europa Cup-jaar 
van Feyenoord in 1970 voor een nieuwe aflevering van Andere Tijden Sport. 
Denk aan de reis naar de finale in Milaan per trein, vliegtuig of auto; de 
wedstrijden in de voorronden tegen AC Milan, Vorwärts Berlin en Legia 
Warschau en natuurlijk de climax tegen Celtic in San Siro; het feest in 
Milaan én in Rotterdam; de huldiging op de Coolsingel en de rondtour op 
Rotterdam-Zuid.
Heeft u materiaal dat interessant voor ons kan zijn? Laat het ons weten via 
ats@ntr.nl. Of bel met Steven van der Gaag, 06-41459573.
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Horizontaal 1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12. gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam;
14. lokspijs; 15 klaar; 17. insect; 19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22. deel van de hals; 24. bouw-
vakker; 27. metaalsoort; 28. bakmiddel voor brood; 30. Europeaan; 31. kwajongen; 32. leesmateri-
aal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jongensnaam; 38. klein roofdiertje; 41. deel van gelaat;
42. knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47. telwoord; 48. courant; 49. afgesto-
ken graszode; 50. melkklier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel; 56. karaat (afk.);
58. plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenver-
blijf; 67. vaatwerk; 68. kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72. lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van
een hengel; 77. oude lengtemaat; 78. kledingstuk; 79. hard doorzichtig materiaal; 81. vogel; 82.
Chinese vermicelli; 83. arbeidzaam (ijverig); 84. paling; 86. lus in een achtbaan; 87. zendbrief van
apostel.

Verticaal  1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken (afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zang-
vogel; 6. familietwist; 7. zeer zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10. gesneden stier; 11. lad-
derzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun en mager; 20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23.
ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27. deel van de mond; 29. gedraal; 32. voor-
malige Franse staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant; 37. zeehond; 39. onze pla-
neet; 40. scheepsexploitant; 42. een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiterpet; 51.
loofboom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55. land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstamme-
ling; 59. soldatenkost; 60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe; 63. loze ruimte; 66. duiven-
hok; 67. griepje; 69. haarversteviger; 71. boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-Brabant;
75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82. soort onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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MOBILITEIT ZONDER 
AUTORIJBEWIJS
VOEL DE VRIJHEID IN EEN LIGIER OF MICROCAR
AUTORIJBEWIJS
VOEL DE VRIJHEID IN EEN LIGIER OF MICROCARVOEL DE VRIJHEID IN EEN LIGIER OF MICROCAR

Geen rijbewijs, toch mobiel!

Heeft u geen autorijbewijs (meer) en wilt u 

toch mobiel blijven? Een Ligier of Microcar van 

Vollebregt Brommobiel is comfortabel en veilig 

voor iedereen vanaf 16 jaar! Inparkeren is een 

fluitje van een cent en met een snelheid tot  

45 km/h is een brommoniel hét ideale 

vervoermiddel voor in de stad. 

Maar u mag er ook mee op alle 

80 km-wegen. Kom langs tijdens onze 

open dagen en probeer het gemak van 

een brommobiel bij Vollebregt Brommobiel.

Elke nieuwe Microcar of Ligier biedt u 2 jaar garantie en assistance. Prijzen incl. 21% btw en afleveringskosten (€ 496,-), bestaande uit een afleveringsinspectie, poetsen, 45km-sticker en kosten voor kenteken. Private Lease is 
een vorm van operationele lease voor particulieren. Vraag naar de voorwaarden en de mogelijkheiden in de showroom, genoemde prijzen o.b.v. jaarkilometrage van minimaal 5.000 contractkilometers per jaar. Prijs/zet/typefouten 
voorbehouden. © 10-19
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Vollebregt Brommobiel
Al 20 jaar een begrip in brommobielen regio Zuid-Holland
Edisonlaan 30, Bleiswijk, Tel. (010) 52 19 218, www.vollebregtbrommobiel.nl

OKTOBER

DONDERDAG

31

NOVEMBER

VRIJDAG

1

NOVEMBER

ZATERDAG

2

NOVEMBER
12 - 16 UUR

KOOPZONDAG

3

Speciale actie! Een nieuwe brommobiel voor de prijs van een gebruikte!
Speciaal ingekocht! U profiteert van heel veel voordeel op een nieuwe Microcar 
M.Go Dynamic plus. Standaard voorzien van o.a. audio, achteruitrijcamera, 
colorline dak, chroompakket én lichtmetalen wielen. 

BEPERKTE
OPLAGE!

SPORTIEF
UITGERUST

ROYALE
BINNEN-
RUIMTE

NU SLECHTS

€ 11.990

DYNAMIC PLUS

Vollebregt Brommobiel
Al 20 jaar een begrip in brommobielen regio Zuid-Holland

BINNEN-

MICROCAR

Standaard met o.a.

  15” lichtmetalen velgen

  Sportbumpers voor en achter

  Automaat

  Multimedia

Standaard met o.a.

  Automaat

  Eenvoudig inparkeren

  Grootste laadruimte in zijn klasse

  Ook leverbaar als PLUS en X

  Automaat

  Multimedia

VANAF

€ 10.490

INITIAL
MICROCAR

VANAF

€ 13.490

LIGIER JS50 C

SPORT YOUNG

NIEUW MODEL 2020:
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