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‘Dit was me het reisje wel!’
Na mijn opleiding Hofmeester voor de Koopvaardij en
enkele reizen te hebben gemaakt bij de Holland America
Line, monsterde ik in 1962 en
1963 aan als salonsteward op
het ms. Willem Ruys, het vlaggenschip van de toenmalige
Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd. Een prachtig passagiersschip, met een accommodatie voor ruim duizend
passagiers.
De Willem Ruys maakte per jaar vijf
wereldreizen en eenmaal per jaar
‘vierweken cruises’ naar het Middellandse Zeegebied, de Canarische
eilanden en de Azoren. De wereldreis duurde negen weken, met veel
Europese ‘Round Trippers’ aan
boord. Vertrek vanaf Rotterdam
naar Southampton, daarna Port Said,
vervolgens door het Suezkanaal
naar Ceylon (Sri Lanka), Colombo,
Singapore, Australië – Sydney en
Melbourne – Nieuw Zeelland (Wellington) en het eiland Pitcairn. Daarna
de grote oceaanoversteek naar Peru
Callao/Lima- Panamakanaal, Balboa
en Cristóbal, Haïti (Port Au Prince),
de Bahama’s, Miami/Port Everglades,
New York, Southampton, Rotterdam.
Kapitein Van de Heuvel en zijn volledige bemanning zullen een zucht
van verlichting hebben geslaakt toen
de Willem Ruys bij terugkeer van de
derde rond-de-wereld-reis in 1963 aan
de Lloydkade afmeerde.
Geboorte op volle zee
Deze derde wereldreis, die 1 augustus
1963 uit Rotterdam vertrok, bracht
dertien dagen later het eerste vermeldenswaardige feit; een geboorte op
volle zee. Op 13 augustus om middernacht sprongen vier jonge Turkse
poesjes het ‘ruige’ zeemansleven in.
De doopplechtigheid van Tommie,
vernoemd naar onze werkhofmeester
Tom Wight, Amsteline, Bredaatje
en Heinekenlotje werd gehouden in
de Golf van Aden, onder het genot
van een stevig glas Amstel, Breda of
Heineken.
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Afvaart van het MS Willem Ruys, 1958. (foto: Herbert Behrens, Anefo/Het Nationaal Archief)

Twee dagen eerder sprong een dronken Duitse passagier overboord, die
kon niet meer gered worden. Verdere
gegevens ontbraken voor de bemanning, vanwege de privacy.
Brand
Tijdens de grote oversteek van New
Zealand naar Peru, brak er halverwege een kleine brand uit in de
machinekamer. Grote paniek onder
de passagiers. Het licht viel even uit.
Als bemanning moesten wij naar onze
secties om de brandvrije deuren van
de compartimenten te vergrendelen
en iedereen zoveel mogelijk gerust te
stellen. Een klus die je, als jongeman,
niet in de koude kleren ging zitten,
met huilende kinderen en verontruste
ouders. Tijdens deze reis hadden wij
toevallig veel Australische, Engelse en
Nederlandse emigranten en verlofgangers aan boord. Gelukkig was de
brand na twee uur geblust.

in Balboa, begin van het Panamakanaal, aan boord van de Ruys verstopt,
met het doel gratis naar zijn vrouw in
New York te varen. “Ik heb ruim twee
jaar op Cuba in een concentratiekamp
gezeten, omdat ik tegen Fidel Castro
was en 46 uur tot aan mijn kin in de
olie gestaan, toen ik als verstekeling aan boord van een tanker van
Havanna naar Panama ben gevlucht
met slechts vijf dollarcents op zak”,
luidde zijn verhaal. Deze extraverte en
drukke Cubaan vertelde zo met volle
overgave dat iedereen tranen in de
ogen kreeg.
De verstekeling had gevoel voor
humor. Toen de kapitein hem vroeg:
“En wie betaalt uw reis?”, gaf hij als
antwoord: “Dat laat ik graag aan u
over kapitein.” En toen een van de
bemanningsleden vroeg: “Hoe voelt u
zich nu aan boord van een Nederlands
schip?”, antwoordde hij: “Hongerig
meneer, erg hongerig”.

Verstekeling
In reddingssloep 19 werd in het
Panamakanaal een 47-jarige Cubaanse
verstekeling ontdekt. De man had zich

Smokkelaar
In Miami verloor hij echter veel sympathie, toen de FBI hem kwam verhoren en ontdekte dat hij als smokkelaar

van verdovende middelen al eerder de
Verenigde Staten was uitgezet. Omdat
de volgende haven New York was
en de Cubaan niet de VS in mocht,
werd hij opgesloten in de scheepscel
en door een bewapende politieman
bewaakt tot vertrek naar Nederland.
Kosten omgerekend in guldens tegen
elf gulden per uur. Aangekomen in
Rotterdam heeft de Lloyd hem op een
vrachtschip gezet en richting Panama
vervoerd, de plek waar hij als verstekeling aan boord was gekomen.
Doop uit roomkannetje
Tussen Miami – Port Everglades en de
Bermuda’s werd emigrantenzoon Richard ten doop gehouden. Zijn ouders,
een Nederlands emigrantenechtpaar
uit Australië, wilden hun zoon in het
bijzijn van de grootouders tijdens hun
vakantie in Nederland laten dopen.
Kapitein Van de Heuvel, een gelovig
katholiek, vond het een geweldig
idee de doop op volle zee te laten
plaatsvinden.
Onze scheepsaalmoezenier verrichtte
de plechtigheid met een ….roomkannetje uit de salon.

Klap op de vuurpijl
Als klap op de vuurpijl werd in New
York een bemanningslid opgepakt met
verdovende middelen. Na het incident
met de Cubaanse verstekeling en
de sanctie van de FBI was het schip
‘Besmet’ verklaard. Tenslotte onderzocht de z.g. “Zwarte Brigade” van
de Amerikaanse narcoticabrigade het
schip van onder tot boven en niemand
van de bemanning mocht van boord.
In Rotterdam aangekomen kregen wij
kort daarna de kennisgeving, dat de
Willem Ruys per januari 1965 van de
vlootsterkte zou worden afgevoerd,
waarmee een einde kwam aan de
passagiersvaart van de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd.
Achillo Lauro
De Ruys werd verkocht aan de Italiaanse rederij Lauro Line en zou na
een grondige verbouwing gaan varen
onder de naam Achillo Lauro. Weinig
cruiseschepen zijn zo vaak getroffen
door rampspoed als dit schip.
Lees verder op pagina 3.

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria

010 418 23 33 | www.hess.nl

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

Specialist in grafmonumenten

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

030-6063944 / www.mpo.nl

www.andersgedenkmonumenten.nl
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Wij bieden:
-

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!

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

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.

(extra kost
en
aan verbon
den)

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

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

Beleef een heerlijk
weekendje
op dé grootste,
mooiste woonbeurs
van Nederland!

ROTTERDAM AHOY

Christel Oudshoorn

28-11 t/m 1-12 | 2019

Back Oﬃce Medewerkster

Bestel uw tickets via de website! www.excellentmagazine.nl

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

www.uzk.nl

BENT U OOK GEKORT OP UW PENSIOEN ???
WIJ DENKEN MET U MEE !!!

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
4-wiel scootmobiel
Mercurius

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

Snelheid:
15 km/u
Actieradius:
ca. 45 km

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

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

20 % KORTING OP ONZE officiële courtage tarieven VOOR 65+ JARIGE
BIJ ZOWEL VERKOOP OF AANKOOP VAN UW HUIS OF APPARTEMENT.
*Dit aanbod geld tot 31 januari 2020.

MAAKT NU GEBRUIK VAN DIT AANBOD EN ONZE “FULL
SERVICE” BEMIDDELING EN GRATIS WAARDE BEPALING.

LH Makelaars kijkt verder!

010-4520200
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‘Dit was me het reisje wel!’
(vervolg van voorpagina)
In 1972 werd aan boord in Genua brand gesticht, waarbij enkele werfmedewerkers en brandweerlieden gewond raakten. Drie jaar later werd het schip in de Dardanellen, de zeestraat van Turkije,
geramd door een Libanees vrachtschip. Aan Libanese zijde vier doden en een flinke schade aan de
Achillo Lauro.
In 1981 brak er voor de tweede keer
brand uit toen het schip bij de Canarische eilanden voer. Twee passagiers
kwamen om het leven.

Een jaar later, alweer op de Canarische eilanden, werd het schip voor
een jaar aan de ketting gelegd door
schuldeisers.

Kaping
In 1985 werd het schip wereldnieuws
vanwege een kaping door Palestijnse
commando’s waarbij één passagier, de
joodse Amerikaan Leon Klinghofer in
zijn rolstoel werd vermoord en overboord werd gegooid. Zijn lijk spoelde
dagen later aan op het strand bij Syrië.
In 1995 brak brand uit op ongeveer
tweehonderd kilometer uit de kust van
Somalië en zonk het schip na enkele
dagen. De meeste passagiers konden
gelukkig worden gered. Geluk, bij
een…. ongeluk

Vertrek van de Willem Ruys uit Rotterdam in 1959, na de verbouwing (foto: Herbert Behrens, Anefo,
Het Nationaal Archief)

Deze ramp dupeerde niet alleen de
gestrande passagiers voor de Somalische kust, maar ook zo’n honderd oudbemanningsleden van de toenmalige
Willem Ruys. Zij boekten enkele
weken voor de ramp, ter ere van hun
twintigste reünie, een korte Middellandse Zeecruise op de Achillo Lauro.
Dat zij door het zinken van het schip
wellicht het een en ander bespaard is
gebleven, zal je gelukkig nooit weten.
Overdracht Willem Ruys aan Italiaanse reder die het schip ‘Achille Lauro’ doopt, 1960. (foto: Jan
Voets, Anefo, Het Nationaal Archief)

Ton Kuster

Inschepen op de Willem Ruys, 1949 (foto: Nationaal Archief)

op wit,
CCtje Zwart
dat was toch dat lekkere drop?

c foto burosolo.nl

Het is soms wel eens een beetje een probleem om in dit jaargetijde de moed er in te houden. Want de dagen zijn donker en somber. Ik weet er het fijne niet van maar ik heb wel eens gehoord
dat het zelfmoordgemiddelde in deze tijden hoog is. Zelf ben ik
geen zwartkijker maar ik kan mij dit levendig voorstellen.

Cox Column

Als je van nature al geen lachebek
bent en je staat ‘s morgens op en het
lijkt er op dat de zon nog niet eens is
opgekomen, dan is je motivatie om
aan de dag te beginnen niet erg hoog.
Wat maakt dat een verschil hè, als in
de morgen het zonnetje vrolijk door
je venstertje koekeloert, je hoort de
kippetjes al scharrelen en je hond staat
achter de deur te piepen om naar buiten
te mogen rennen, dan wel dat je je
ogen uitwrijft en denkt, “ik heb nog
niet genoeg gewreven want ik zie nog
steeds niks”, en je strompelt de trap af,
onderweg de lampen aandraaiend in de
hoop de keuken te kunnen vinden in de
duisternis en op de tast de koffiemachine inschakelend ten einde een bakkie
troost te bewerkstelligen.
Nou ja, ik chargeer enigszins. Maar
leuk is anders.

En als je dan om een uur of negen
berustend het hete vocht je keel in laat
glijden in het half duister, dan is het
dus eigenlijk tien uur, nou u en dan ik
weer. Je moet er toch niet aan denken
dat ze straks gaan kiezen voor permanent zomertijd, dan blijft er van onze
ochtenden helemaal niets meer over.
De avonden worden dan weer langer
maar ik weet niet of ik dat er wel voor
over heb. Ik weet wel zeker van niet.
Gelukkig gebeuren er ook leuke
dingen.
Ik vind het reilen en zeilen rond het
Nederlands voetbalelftal toch wel zeer
hartverwarmend. Niet alleen omdat
ze weer winnen en zich nu geplaatst
hebben voor de EK, maar ook omdat de
elf, of eigenlijk twintig, jongelui zo’n
perfecte mix zijn van de Nederlandse
samenleving, zonder dat jammer-

lijke gezeur over blank, neem me niet
kwalijk, over wit, en zwart. En ik durf
de stelling wel aan dat de Nederlandse
samenleving ook eigenlijk zo IS, overwegend tolerant en van raciale smetten
vrij, ware het niet dat een heel klein
groepje querulanten, van beide kanten,
met een heel grote bek, de boel grondig
aan het verpesten is.
Als u het niet met mij eens bent is dat
uw goed recht en laat het vooral weten,
maar ga niet schelden.
Kijk, gekken heb je natuurlijk overal.
Als dat voetbalgespuis zich er mee
gaat bemoeien is het eind natuurlijk
zoek. Er is bij het weldenkende deel
der natie, en ik ben toch hopelijk niet
de enige die denkt dat dat nog altijd de
ruime meerderheid is, toch niemand
die het normaal vindt dat een zwarte
voetballer wordt uitgejouwd?
( Overigens, dat schijnt te gebeuren
met wat ze “apengeluiden” noemen.
Het lijkt mij dan toch dat degenen die
die geluiden maken de apen zijn, of
niet soms?)

Nu gebeurde dit alles bij den Bosch,
een klein clubje, en dan vind ik het
wat goedkoop, hoe schandelijk een
en ander ook was, om dan ineens om
strenge straffen te vragen. In de Mokumse kranten, zijn er nog andere?, las
ik larmoyante verhalen hoe dit in het
verleden de toenmalige zwarte keeper
Menzo van Ajax was overkomen. Maar
ik weet nog heel goed hoe nog maar
een paar jaar geleden een pop, voorstellende de zwarte keeper Vermeer van
Feyenoord, aan een galg opgehangen,
in het Ajax-vak werd rond gezwaaid
door het Amsterdamse uitschot. Zijn
die mensen ooit bestraft, of de club
waarvan ze “supporter” zijn.? Niet dat
ik weet.
Moge het gezond verstand zich weer
van ons allen meester maken. Dan kan
het allemaal net zo leuk worden als het
functioneren van het Nederlands elftal.
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BTR REIZEN

Schoonheid in Gedenktekens

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Kerst– en Nieuwjaarreizen
ook
zaterdag
geopend!

NIEUW

rting
20% Ko

Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***
in Appelscha bij het Drentse en Friese Wold

Profiteer van de speciale Kerst Korting

4 dagen Kerst 24 - 27 dec. van € 265,
265,-- voor € 210,
210,-- p.p.
9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec - 1 jan. van € 675,
675,-- voor € 540,
540,-- p.p.
3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. - 1 jan. van € 195,
195,-- voor € 155,
155,-- p.p.

Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen

Kerstmarkten Valkenburg

Kerst autovakantie Brabant

Hotel op de Boud *** / Valkenburg
3 dagen in dec. va. € 127,
127,-- p.p.

Nobis Hotel **** / Asten
5 dagen 23 - 27 dec. va. € 285,
285,-- p.p.

All Inclusive Kerst autovakantie

All Inclusief Kerst en / of Oud & Nieuw

De Bonte Wever **** / Assen
4 dagen 24 - 27 dec. va. € 369,
369,-- p.p.

Wunderland Kalkar *** / Kalkar
3 dagen al vanaf € 239,
239,-- p.p.

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

Concept Uitvaart

All Inclusive Hotels Autovakanties
Nieuw

010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent geen kunst!
•
•
•
•
•
•

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

All Inclusive Hotel Appelscha ***

rting
65 + Ko
All Inclusive Wunderland Kalkar ***

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

All Inclusive Hotel Hoogeerd ***

All Inclusive Der Jägerhof ***

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

All Inclusive Hotel Oranjeoord***

Appelscha / DrentheDrenthe-Friesland
186,- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 186,-

Bijvoorbeeld:

.

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

Niftrik / Land van Maas en Waal
261,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 261,-

Hoog Soeren / Veluwe
264,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 264,-

www.conceptuitvaart.nl

Kalkar / Niederrhein / Duitsland
279,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 279,-

Teutoburgerwald / Duitsland
249,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 249,-

All Inclusive Hotel Brauer ***

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

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels
autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

voor alle
vakanties zie

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

CU

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Nr. 203

Rood-wit gaat nooit verloren, S.P.A.R.T.A.!
De ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden was helemaal nog niet zo eenvoudig te raden, zo bleek. Het ging allemaal om voetbalvereniging Sparta. Maar dan
niet om het voetballen, maar om een autopuzzelrit in het kader van het 75-jarig
bestaan van de club. Toch waren er wel weer een aantal lezers die het zich allemaal nog konden herinneren. Op deze pagina reacties van hen op de foto met de
twee autootjes bij de ingang van het kasteel op Spangen.
Piet Hoogendoorn: “Dit was bij de start van de
puzzelrit, georganiseerd door RV & AV Sparta
ter ere van het 75-jarig bestaan. Jullie foto is
gemaakt aan de binnenkant van de hoofdingang.
Wij waren erbij met deze auto (zie foto rechtsonder), met als resultaat de derde plaats algemeen.
Deze foto is genomen aan de voorzijde van Het
Kasteel.”
Ben Peek: “Bij het verhaal van de rubriek ‘Ken
je dit nog” in De Oud-Rotterdammer van 29
oktober, staat een foto van een Mini. Hierbij gaan
mijn herinneringen terug naar 1967. Ik kreeg toen
autorijles in een Mini (Austin 7), van autorijschool ‘Seven Club’, van Rob van der Palm. Het
was een feest om in zo’n auto te rijden. Wat reed
dat ﬁjn! Jaren later kon ik zo’n auto overnemen
van een collega van mijn vrouw. Ik heb er nog
een paar jaar met plezier in gereden, totdat er ineens gaten in de bodem verschenen. Toen was het
over en uit. Ik denk nog vaak terug aan het rijden
in deze auto, het was een onvergetelijke ervaring
in zo’n auto te rijden.”
Rietje Slager-den Beste: “Toen ik vanmiddag
deze ‘Ken je dit nog’ zag, herkende ik gelijk de
oude ingang van Sparta. Ik heb daar een paar jaar
op kantoor gewerkt. Nog veel mooier en herkenbaar was de foto. In de Austin 7 zit mijn vader
achter het stuur en naast hem mijn broer (beiden
helaas overleden). Ik herkende ook het kenteken
JK-01-76. Wat een geweldige foto! Deze moet
van 1963 zijn, het jaar dat Sparta 75 jaar bestond.

Nu, zo veel jaren later, komen wij nog altijd bij
Sparta, in voor- en tegenspoed. In het bezit van
seizoenkaarten, zelfs de achterkleinzoon van mijn
vader heeft een seizoenkaart. Heel veel mooie
herinneringen!”
Dick Jonker: “Op de foto links vooraan staat
Jan de Winter, oudste zoon van Dirk de Winter,
oprichter van Muys & De Winter MUWI te
Rotterdam Hij was penningmeester van Sparta.
Ik denk dat Sparta een puzzeltocht organiseerde,
wat in die tijd veel werd gedaan. Volgens mij is
dit op de hoek Schiekade en Schefferstraat, waar
vroeger een pompstation stond, recht tegenover
het Franciscusziekenhuis, dat ook is verdwenen.
Oom Jan was de oudste zoon en broer van mijn
moeder Berta de Winter.”
Jan de Bruin: “Heerlijk, die foto in Ken je dit
nog. Want nu gaat het eens niet over Feyenoord,
die club van Zuid, maar over Sparta. Ons Sparta
van Spangen. Wat heb ik daar altijd van genoten.
Sparta heeft zoveel geweldige voetballers voortgebracht. Als huidig inwoner van Dordrecht noem
ik alleen maar twee Dordtenaren: René van der
Gijp en natuurlijk, voor de ouderen onder ons
ook geen onbekende hoop ik, Jan Klijnjan. Ze
gingen later in het buitenland voetballen, maar bij
Sparta braken ze door. Van vroeger herinner ik
me nog kanonnen als keeper Jan van Beveren en
natuurlijk de ‘spijker’ Adri van Tiggelen en laten
we ook Louis van Gaal maar noemen, al vind ik
dat toch maar een raar eigenwijs kereltje, hoor.

Ken je dit nog?
Ken je dit nog? Een felle brand
aan het eind van de jaren zeventig
in de binnenstad van Rotterdam.
Weet u nog waar precies? En hoe
dat kwam? Was u er bij? Heeft u
herinneringen aan die gebeurtenis
of aan die plek in de stad? Laat
het ons weten. We zijn weer razend benieuwd naar uw verhalen,
anekdotes en herinneringen. Stuur
uw inbreng naar: Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter
formaat bekijken.

Nr. 205

Haha. Sparta is een club met historie en hoort
natuurlijk nog steeds in de eredivisie of hoe ze dat
tegenwoordig ook noemen. Leuk dat Sparta er nu
eens in stond.”
Wim Overeijnder: “Op het kleine vlaggetje zie ik,
als ik de foto uitvergroot op de computer, dat het
gaat om Sparta en het 75-jarig jubileum. Leuk!
Als ik aan Sparta van vroeger terugdenk, krijg ik
altijd een glimlach om de mond. Want dan moet
ik denken aan de jaren met Barry Hughes. Toen
zat ik regelmatig op de tribune. Met Hughes was
het altijd lachen. Legendarisch is dat televisiefragment met die rolﬂuit richting die zure coach
Georg Kessler. Prachtig. Wat er nu precies op
deze foto gaande was, weet ik trouwens niet
hoor.”
Riet Boonstra: “De foto is genomen in Spangen,
bij Het Kasteel. Bij Sparta dus. Het moet de
autopuzzelrit ter gelegenheid van het jubileum
geweest zijn. Mijn man was een echte Sparta-fan.
Of hij hier bij is geweest, weet ik niet. Maar naar
de wedstrijden ging hij vaak en op het laatst van
z’n leven keek hij altijd op televisie of hij Sparta
ergens kon zien. We woonden toen al lang niet
meer in Rotterdam, maar de liefde voor Sparta
bleef altijd. Zat je op zondag op een verjaardag
en speelde Sparta, dan vroeg hij altijd rond half
vijf ‘s middags wel aan iemand of ze wisten wat
Sparta had gedaan.”

Wim Klaver: “Ken je dit nog nummer 203 gaat
over Sparta dat 75 jaar bestond. De foto is genomen vlakbij Het Kasteel in Spangen. Het zal een
jubileumactiviteit geweest zijn. Ik was er niet bij,
maar ging wel vaak naar Sparta. Nog steeds ben
ik supporter van Sparta, maar dan wel gewoon
thuis bij de radio of televisie. Bij ‘Langs de Lijn’
of ‘Studio Sport’. Sparta is een mooie, ouderwetse club met traditie. Ik vind het ook altijd leuk
als ik Jules Deelder of Hugo Borst over Sparta
hoor. Je club hoeft niet altijd te winnen om ervan
te houden. Ik herinner me ook Sparta-Piet nog
wel, die met z’n vogelkooitje op de tribune zat.
Dat zijn toch prachtige herinneringen? Het voetbal van nu is wel heel anders dan vroeger, maar
Sparta doet gelukkig weer mee in de hoogste
afdeling. Daar ben ik blij om. S.P.A.R.T.A.!”
Roel van Wingerden: “Sparta 75 jaar staat er
op het vlaggetje. Ik heb het even opgezocht en
Sparta bestaat nu al 131 jaar, want het is opgericht in 1888. De foto moet dus gemaakt zijn in
1963. Sparta is de oudste club van Nederland. Het
mooist vind ik dat ze als enige in Nederland in
een ‘kasteel’ voetballen.”
Sjaak van Dam: “Op de foto zie je de start van
een puzzelrit, die ter gelegenheid van het 75-jarig
jubileum van Sparta was georganiseerd door
Dolf Aarse en Leen van Reeven. Het werd een
heel groot succes. De start was uiteraard bij het
Kasteel in Spangen.”

De auto waarin Piet Hoogendoorn meereed met de puzzeltocht.
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Herdacht worden
zoals u bent

www.venrooytandtechniek.nl

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

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

van 699.inruil oude tv €200

PRIJS NA INRUIL

LAMINAAT

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

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

van 69.-

- 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

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Wellicht heeft u de uitzending van
Kassa gezien, waarin de praktijk van
de Erfrecht Planners aan de kaak werd
gesteld. Klanten van deze adviseurs
werden aan het woord gelaten. Ze
waren vooral boos over de hoge kosten
die verschuldigd waren voor het advies.
Aan de hand van dit advies werden
vervolgens twee levenstestamenten en
twee zogenoemde combi-testamenten
opgesteld. Dit zijn veelal slimme en
ﬂexibele testamenten waar de erfgenamen na een overlijden in principe nog
alle kanten mee uit kunnen; als ze tenminste weten wat te kiezen. Meestal is
voor het maken van die keuze opnieuw
een deskundige nodig.
Ook wij zijn adviseurs en – naast al
onze andere advieswerkzaamheden
rondom nalatenschappen – helpen wij
onze klanten regelmatig bij de voorbereiding van een (levens)testament dat
volgens ons zeker niet steeds ingewikkeld hoeft te zijn en dat toch kan zorgen
voor besparing van erfbelasting. Ook
ons advies kost – hoewel aanzienlijk
minder – natuurlijk geld. Doordat wij
hierover transparant zijn en goed met u
overleggen, heeft u als cliënt de hoogte
hiervan echter voor het belangrijkste
deel zelf in de hand. Uit ervaring weten
wij dat onze cliënten gelukkig die kosten meer dan de moeite waard vinden.
Want nú investeren in de afwikkeling
later bespaart uiteindelijk veel kosten en
vooral ook problemen. En goed voorbereid naar de notaris gaan, is volgens ons
veel waard.
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Volmacht in uw
levenstestament beperken
Omdat ik er alleen voor sta,
ben ik bij de notaris geweest
voor een levenstestament,
zodat iemand namens mij
mijn woning kan verkopen of
mijn geld beheren. Ik begreep
van de notaris dat, zodra de
akte gepasseerd is, de gevolmachtigde alles kan doen,
zelfs zonder mijn toestemming. Kan dat niet anders?
Als hier niets speciﬁek over is opgenomen, kan het inderdaad zo zijn dat
na ondertekening van het levenstestament bij de notaris de gevolmachtigde
veel bevoegdheden heeft. Hij of zij
zou bijvoorbeeld uw woning kunnen
verkopen zonder uw toestemming.
Dat wil echter niet zeggen dat u,
door een ﬁnancieel gevolmachtigde
te benoemen in uw levenstestament,
de regie kwijt bent. Integendeel, u
bent en blijft vooralsnog zelf gewoon
handelings- en wilsbekwaam.

Vruchtgebruik
In oude testamenten staat het nog: het
vruchtgebruik-keuzelegaat voor de
langstlevende partner. In dergelijke
testamenten verkrijgt de langstlevende per legaat het vruchtgebruik
van de erfenis. De kinderen erven het
bloot eigendom en als de langstlevende komt te overlijden, wast dit aan
tot vol eigendom. Over het verschil
in waarde tussen het eerste overlijden en het vol eigendom is geen
erfbelasting meer verschuldigd. Het
vruchtgebruik in oude testamenten
was vooral bedoeld om te zorgen dat
de langstlevende de erfenis nog niet
hoefde uit te keren. Met het huidige
erfrecht is dat niet meer nodig, maar
kan het vruchtgebruiktestament nog
wel zinvol zijn om erfbelasting te
voorkomen.
Valse beloften
Regelmatig worden met de beste
bedoelingen spullen of bedragen
beloofd door potentiële erﬂaters. Na
het overlijden blijkt er dan van die
beloften niet veel waar. Er was geen
testament en er is niets te vinden
waaruit het beloofde blijkt. Ook een
codicil ontbreekt, waarin zou moeten
staan dat u dat ene schilderij zou

Door een gevolmachtigde te benoemen, zorgt u ervoor dat uw ﬁnanciën
en bezittingen beheerd worden door
iemand die u daarin vertrouwt. Die
gevolmachtigde hoeft in principe pas
in actie te komen als u het zelf niet
meer kunt of wilt.
Toch kan het geen kwaad een drempel
in de volmacht aan te brengen. U kunt
bijvoorbeeld bepalen dat de ﬁnanciële
volmacht pas van kracht is als de
gevolmachtigde een verklaring van
een arts kan overleggen, waaruit blijkt
dat de volmachtgever niet meer wils-

ontvangen. De beloften zijn wel gedaan, maar niet vastgelegd. Bent u de
persoon waar iets aan is beloofd, dan
blijft u met een dubbele kater achter.
Bent u degene die iets wil beloven,
leg dit dan tijdens leven duidelijk
vast. Wij helpen daar graag bij.
Zorgtoeslag aanvragen
Een reden waarom mensen met
een smalle beurs geen toeslagen
aanvragen, is dat ze bang zijn deze
geheel of gedeeltelijk weer te moeten
terugbetalen. Dat is vrij eenvoudig op
te lossen door de zorg- of huurtoeslag
pas aan te vragen als het inkomen
en vermogen over een kalenderjaar
vaststaan. Dat is zo na 1 januari als u
de jaaropgaven van de werkgever en
de bank ontvangt. U weet dan wat uw
inkomen en vermogen zijn geweest
en kan dan (tot 1 september van het
nieuwe kalenderjaar) de toeslag over
het voorgaande jaar zonder vrees

bekwaam is. Een alternatief is dat het
levenstestament bij de notaris blijft
liggen, totdat de gevolmachtigde met
diezelfde verklaring aan kan tonen dat
zijn of haar diensten op dat moment
nodig zijn.
Neemt u ook een medische volmacht
op in uw levenstestament waarin
de gevolmachtigde uw belangen op
medisch gebied mag behartigen, dan
is die drempel juist niet zo handig.
Want een verklaring opvragen kost
tijd en die is er bij beslissingen over
wel of niet behandelen vaak niet.
Als u kiest voor een drempel, doe

voor teveel ontvangen toeslag aanvragen. Heeft u uitstel van aangifte
inkomstenbelasting, dan kan het zelfs
tot die uitgestelde datum.
Samenwonen en erven
Samenwonen is steeds populairder
(niet alleen bij jongeren); ook steeds
meer ouderen gaan zonder afspraken
samenwonen. Dat gaat goed tot het
fout gaat. Dat merkt u vooral bij
erven en de erfbelasting. Zonder testament is de samenleefpartner geen
erfgenaam en zonder notarieel samenlevingscontract moet u aantonen
dat u tenminste vijf jaar samenwoont
(met samenlevingsovereenkomst
zes maanden) voordat u voor de
vrijstelling erfbelasting partners in
aanmerking komt. Bent u partner
voor de erfbelasting dan heeft u een
vrijstelling van, afgerond, € 650.000;
bent u dit niet, dan is de vrijstelling
erfbelasting slechts € 2.173.

dit daarom alleen voor het ﬁnanciële
deel van het levenstestament. Zorg
er bovendien voor dat uw wel/nietbehandelverklaring niet alleen in uw
levenstestament staat, maar dat u ook
een eigen verklaring heeft, die u met
uw behandelend arts (en uiteraard de
gevolmachtigde(n)) bespreekt.
Wilt u al die toeters en bellen niet, bewaar dan het levenstestament thuis en
geef het pas af als de noodzaak zich
aandient. Vraag wel aan de gevolmachtigde of hij die rol en verantwoordelijkheid wil en kan dragen. En
ten slotte: benoem niet een, maar twee
gevolmachtigden. U heeft dan een reserve en de tweede kan – als u dat wilt
– de eerste controleren. Bovendien
kunt u afspreken dat bij uitgaven van
meer dan bijvoorbeeld € 1.000 de toestemming van de tweede noodzakelijk
is; dit kan ook zo opgenomen worden
bij de verkoop van uw woning.
Mocht om welke reden dan ook toch
nog een bewind nodig zijn, bijvoorbeeld omdat u gekke dingen met uw
geld doet, bepaal dan in uw levenstestament alvast dat, in die situatie het
uw voorkeur heeft dat de gevolmachtigde ook uw bewindvoerder zal zijn.

Koop een oud model Misschien hoeft u niet de nieuwste
smartphone te hebben, maar bent
u ook tevreden met een oudere versie. U bent een verstandig
mens, want u koopt voor minder
nog steeds een goed product.
Een alternatief is de refurbished
(opgeknapte) versie van oudere
telefoons; deze werken ook prima
en zijn betaalbaar.
Hypotheek aflossen De rente
op de spaarrekening is bijna nul;
de hypotheekrente is vaak aanzienlijk hoger. Heeft u voldoende
reserves, ga dan niet sparen, maar
aﬂossen. Zelfs als u belasting moet
gaan betalen over het eigenwoningforfait (EWF), omdat u minder
hypotheekrente af te trekken heeft
dan de hoogte van het EWF, dan
nog bent u goedkoper uit dan door
te sparen.
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Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese
met een zachte binnenlaag.

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING

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

plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

VERGOEDING

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

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

door uw
zorgverzekeraar

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

Al bijna 40 jaar uw
senioren specialist!!

De mooiste kerstreizen

Senioren ledikanten vanaf: € 239,-

Gewoon perfect geregeld

Kerst in romantisch Rüdesheim
6 daagse busreis dejongintra.nl/kdrud01

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

vanaf p.p.

€ 479

Kerst in Zuid-Limburg
6 daagse busreis
dejongintra.nl/kdsle01

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

vanaf p.p.

€ 559

Kerst in het Beierse Velburg
8 daagse busreis
dejongintra.nl/kdvel01

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

vanaf p.p.

€ 599

Kerst in stijlvol Praag
8 daagse busreis dejongintra.nl/kdpra02

vanaf p.p.

€ 699

Kerst in de Oostenrijkse en Zwitserse Alpen
8 daagse busreis dejongintra.nl/kdwdn01
Kerst in Wängle in het Lechtal
8 daagse busreis dejongintra.nl/kdwan01

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

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

vanaf p.p.

€ 779
€ 839

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

Tel.: 010-4194010

Bel 0180 - 457 803

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 Calamiteitenfonds

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

Vanaf € 350,=

DESCENDRE

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

vanaf p.p.

dejongintra.nl/kerstreizen

va. € 1750,- All-In

- 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

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

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

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

Antiekrestauratie

55plus
korting

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

Gratis vervangende meubels

55+
korting

Stoelenvlechterij

Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV enRotterdam
papercord
webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en andere
gespecialiseerde
•
Gratis
halen
en bezorgenprojecten zoals
scheepsstoffering.

•

Gratis vervangende meubels

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

Showroom en

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE Capelle a/d IJssel

open werkplaats
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl

www.welzijnswarenhuis.nl

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Gemino 30
Rollator
Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?
De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
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Kilometers in het rond palen in de grond
Oude Rotterdammers, zoals
ik, hebben nostalgische herinneringen aan de oude gezellige binnenstad, die op 14
mei 1940 in één middag werd
weggevaagd. Vóór de oorlog
zwierf ik er wel eens rond,
maar om nu te stellen, dat het
oude centrum erg waardevol
was; nou nee.
Ik was er als jongen van 13 jaar bij
toen de mariniers de Willemsbrug
verdedigden en de stad werd gebombardeerd. Ik was er ook bij, toen
duizenden arbeiders het puin ruimden
en de binnenstad één grote open
vlakte was met een uitgebrande Sint
Laurenskerk in het midden. Ik was
er ook bij toen, wonende in Spangen, het eerste oorlogsjaar bijna elke
nacht het luchtalarm loeide en Britse
gevechtsvliegtuigen hun bommen op
de nabijgelegen havens en omgeving uitwierpen. Ik was ook bij het
‘vergeten bombardement’, toen op 31
maart 1943 door een ‘fout’ van geallieerde bommenwerpers Tussendijken
en Delfshaven in de as werden gelegd
met 400 doden. Ik was er ook bij, toen
de Duitsers alle havenkaden, loodsen,
veempanden en installaties doelbewust
vernietigden en een ongelofelijke
puinhoop achterlieten.
Ik was er ook bij, toen met de razzia
in Rotterdam 52.000 mannen werden
weggevoerd. Zelf nam ik het risico
om ‘onder te duiken’ en de hongerwinter thuis te overleven. Ik was erbij,
toen de bevrijding werd gevierd met
straatfeesten, parades van geallieerde
troepen en het onvergetelijke bezoek
van de Britse premier Churchill aan
Rotterdam. En ik zag hoe in augustus
1945 op een Brits flotille oorlogsschepen een feestelijk bevrijdingsvuurwerk
ontplofte in de menigte toeschouwers.
In de paniek vielen vijf doden en
tientallen gewonden.
Nieuwe stad
1941 Wordt gezien als het beginjaar
van de wederopbouw, maar dat bestond voornamelijk uit het trekken van
lijnen op papier door stadsarchitecten.
Toen al was het idee van reconstructie
van de oude stad losgelaten; er moest
een volledig nieuwe stad komen.
Hoewel al in de oorlog met herstel en
nieuwbouw werd begonnen, startte
de feitelijke wederopbouw eind jaren
veertig, begin jaren vijftig. Het herstel
van de havens met Marshallhulp
kreeg, terecht, voorrang. Zonder haven
géén handel, géén aanvoer van goederen, géén werk.
Mijn loopbaan begon in 1945 als
18-jarige aankomend bediende bij
Leen Smit International. Na zeven
maanden ging ik in militaire dienst.
Na twee jaar militaire dienst als oorlogsvrijwilliger trad ik begin 1948 in
dienst van Pakhuismeesteren (PHM).
Hun kantoor aan de Boompjes was

vernield door het bombardement. De
tijdelijke huisvesting was ‘inwonend’
bij Burger & Zn. in een soort grote
achterkamer aan de Houtlaan, waar
we met 40 man keihard werkten en
lange dagen maakten. Wij zaten hutje
bij mudje; het was een pandemonium van lawaai van rekenmachines,
schrijfmachines en telefoons. In
januari verhuisde PHM naar een luxe
vestiging, inwonend in een vleugel
van het nieuwe statige bankgebouw
van de Rotterdamsche Bank aan de
Coolsingel. Onze afdeling douanezaken en declaratie betrok, samen met
de celenadministratie, de fraaie hoekkamer met open balkon aan de van
Oldenbarneveltstraat.
Verbijsterende periode
De lezer zal zich afvragen, wat nu de
relatie is van deze introductie met de
wederopbouw van Rotterdam? Toen
wij ons kantoor betrokken, hadden
wij vanuit onze kamer met balkon
een onbelemmerd uitzicht tot aan de
Laurenskerk, die als een uitgebrand
baken de enorme kale vlakte, eens de
binnenstad van Rotterdam, markeerde.
Aan de Coolsingel stonden alleen het
stadhuis, postkantoor en beursgebouw.
Aan de voet van onze hoekkamer
stond een houten gebouwtje met het
agentschap van de KLM. ‘s Zomers
was het daar niet uit te houden van de
hitte en ik herinner me nog goed, dat
de fraaie blonde KLM-secretaresse de
voorpagina van de krant haalde, omdat
ze als ludiek protest haar bureau
buiten had neergezet en daar haar
werk deed. Onze kamer met balkon en
smeedijzeren hekken had openslaande
deuren, die bijna altijd open stonden.
Zodoende heb ik de wederopbouw
van Rotterdam niet alleen gezien,
maar constant gehoord. “Kilometers
in het rond gingen palen in de grond.”
Het was een verbijsterende periode
van wederopbouw, waar ik als echte
Rotterdammer veel interesse voor had.
Ik benutte elke vrije minuut van mijn
lunchpauze om de bouwactiviteiten te
volgen en ik was niet de enige.
Eerste project
Het eerste grote project was het
Groothandelsgebouw, geïnitieerd
door Handelsonderneming Pot en
gestimuleerd door K.P.v.d.Mandele, de
roemruchte voorzitter van de Kamer
van Koophandel, die de handelshuizen
voor Rotterdam wilde behouden. Het
was een icoon van de wederopbouw,
een opzienbarend project met rijwegen
voor vrachtauto’s tot in het gebouw.
De bouw startte in 1949 met het slaan
van 3100 palen in een enorme bouwput; destijds het grootste gebouw in
zijn soort in Europa. De opening was
in 1953. Er was zoveel belangstelling
tijdens de bouw, dat de bouwer speciale stellingen voor kijkers plaatste
om de voortgang te volgen. Die waren
constant bezet door belangstellenden.

Een grote kale vlakte, na de oorlog in Rotterdam West, ten westen van Coolhaven en Schie, Gijsinglaan. (foto: J.H.J. Roovers)

Afgezien daarvan heb ik bijna alle
nieuwbouw in het centrum zien en
horen bouwen vanaf ons balkon, zodat
langzamerhand de Sint Laurens uit het
zicht verdween. Het was een periode
van hoop en trots om te zien, hoe Rotterdam als de vogel Phoenix uit haar
as herrees. De pijn van de vernietiging
van de stad werd hiermee enigszins
teniet gedaan. Anderzijds moet niet
uit het oog worden verloren, dat onze
generatie in en na de oorlogsjaren
heel weinig mogelijkheden had voor
vertier. Alle bioscopen, dancings,
café’s en dergelijke waren vernietigd.
In het puin bij het Kruisplein was één
enorme bioscoop verrezen Lutusca,
een combinatie van Luxor, Tuschinski
en Scala. Eén geliefde danszaal in die
tijd was de Blauwe Zaal in het Beursgebouw. Bovendien was het voornamelijk commerciële nieuwbouw, met
schaarse woningbouw. En zo zwalkte
ik, weer of geen weer, bijna elke dag
over de kille, kale vlakte, die eens de
levendige binnenstad was. Naar het
in aanbouw zijnde Groothandelsgebouw, langs Lutusca, die als een icoon
aan het Kruisplein stond, naar wat
resteerde van het centraal station DP
of naar de ruïne van de Sint Laurens,
hopend op betere tijden.
Aanwinsten
Al met al was het een fascinerende
periode van circa acht jaar in onze
balkonkamer aan de Coolsingel, die
helaas ten einde liep toen één van de
firmanten, Hendrik Jan van Beuningen, de balkonkamer in gebruik nam
als privékantoor. Maar mijn wandelingen door de wederopbouw van de
binnenstad namen géén einde... Nabij
ons kantoor verrezen grote vestigingen
van C&A, V&D, Hema en andere
grootwinkelbedrijven. Direct naast
ons verrees de nieuwe Bijenkorf, een
geweldige aanwinst voor het stadshart.
En dan natuurlijk de Lijnbaan, de
winkelpromenade, waar uitsluitend
voetgangers toegang hadden. In die
tijd een uniek project, dat internatio-

naal sterk de aandacht trok.
Maar zelfs in de wederopbouw
vielen mooie panden ten slachtoffer
aan sloop om plaats te maken voor
nieuwbouw. Ik noem de Bijenkorf van
Dudok aan de Schiedamse Vest, de
Amsterdamse bank aan de Coolsingel
en het pand van Gerzon modehuis aan
de Blaak. Gelukkig bleven twee hotels
gespaard, Atlanta en Centraal. Tussen
Lijnbaan en stad werden voornamelijk
kantoor- en winkelpanden gebouwd,
maar ook drie moderne Lijnbaanflats,
drie mooie bioscopen en het moderne
Hilton hotel. Zo kan ik doorgaan.
Op de schop
In de jaren vijftig ging het hele centrum weer op de schop voor de aanleg
van de Metro en in de jaren zeventig
voor de ondergrondse spoorlijn, die
het centrum vele jaren in tweeën
deelde. En nog was die stad lang
niet ‘af’. In 1987 verrees de ovale
‘groene’ toren van het WTC boven
op het Beursgebouw, een architectonisch hoogstandje. In de jaren tachtig
werden zelfs de grote na-oorlogse
winkelpanden aan het Beursplein en
Coolsingel alweer gesloopt om in
1996 plaats te maken voor nieuwbouw
en de opzienbarende Beurstraverse (de
koopgoot) aan het Beursplein met veel
extra winkelruimte, ook ondergronds,
met toegang tot alle grote warenhuizen
en een rechtstreekse ondergrondse
verbinding onder de Coolsingel van
Hoogstraat naar Lijnbaan en niet te
vergeten de Metro. Weer ging alles
binnen enkele jaren op de schop. Het
resultaat mocht er zijn. De barrière
van de Coolsingel, die een tweedeling van de binnenstad veroorzaakte,
was opgeheven. In de omgeving
van het ‘Witte Huis’ werd de Oude
Haven omgetoverd tot recreatief
centrum met spectaculaire nieuwbouw
van kubuswoningen en werd het
oude treinstation Blaak een gigantisch knooppunt van trein en metro
ondergronds en tram bovengronds.
Inmiddels was er, na de aanbouw van

kantoren en bedrijfspanden, meer
aandacht gekomen voor nieuwbouw
van woningen in het centrum. Rotterdam was één en al leven overdag,
maar ‘s avonds een dood centrum. Met
de kenmerkende voortvarendheid van
de Rotterdammers werden verouderde
logistieke centra gesloopt en lege
plekken ingenomen door hoogbouw
met appartementen; Rotterdam kreeg
een prachtige ‘skyline’ met tientallen
kantoor- en woontorens.
Visie
En toen trok stadsarchitecte Riek
Bakker met een liniaal een rechte lijn
over de stadskaart van Rotterdam van
noord naar zuid over de rivier. Daar
moet een brug komen en daar moet
‘de kop van zuid’ worden ontwikkeld.
Mede dankzij de visie van oud-burgemeester Dr. A. (Bram) Peper verrees
de Erasmusbrug, thans het icoon
van Rotterdam, en werden de oude
havengebieden rondom Spoorhaven en
Wilhelminapier in rap tempo ontwikkeld tot woon- en recreatiegebied met
‘high rise buildings’ en interessante
architectuur. Oude veemgebouwen
werden omgebouwd tot multifunctionele centra of dure woningbouw. Aan
de Hoogstraat verrees de spectaculaire
Markthal, waar appartementen in een
boog overheen werden gebouwd. Een
opmerkelijk staaltje architectuur, dat
in de hele wereld wordt bewonderd en
veel toeristen trekt. Het is wel jammer,
dat de havens, met hun levendigheid,
uit het stadsbeeld zijn verdwenen.
Niemand weet nog hoe de aan- en
afgevoerde goederen, er uitzien.
Nog steeds bouwt Rotterdam door;
hoger en hoger. Men zegt wel eens
“Rotterdam is nooit voltooid”, maar
dat symboliseert ook de visie en het
doorzettingsvermogen van haar trotse
bewoners.
Martin J. Landman
Beemdgras 22
2804 NT Gouda
lanver55@hetnet.nl
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“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt

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

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Elke woensdag:

Warm gebakken

Kibbeling
500 gram

+ 100 gram

GRATIS
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

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.

De Oud
Meer informatie?

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

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

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

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

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

Dinsdag 26 november 2019

pagina 11

Fl!ps bodemloze trukendoos
Flip Hallema woonde rond 1954 in Overschie aan de 2e Hogenbanweg en hij was toen het toonbeeld van een alternatieve
persoonlijkheid. Zijn haardracht, de sandalen die hij droeg, zijn
liefde voor poëzie, zijn tekentalenten, hij viel, laten we zeggen,
toch wel op.
Hij zat gedurende een aantal jaren
naast mij in de schoolbanken en de
vriendschap duurt nog voort, al woont
hij al lange tijd in Soest en ben ik min
of meer de omgeving van Rotterdam
trouw gebleven. Al op de Lijnbaanmulo aan de Abtsweg in Overschie
liet hij zien wat hij goochelend in huis
had.
Side-kick
Hij bedacht en ontwikkelde eigen
trucs en ooit, op de afscheidsavond
van school, bracht hij zijn goochel-

Flip in Emgeland

show, waarbij ik assisteerde als
sidekick, die nogal vreemdsoortige, zelfbedachte Chinese rijmpjes
voordroeg. Het geheel werd met een
zweem van mysterie gebracht en dat
viel op die avond goed in de smaak.
Flip weet zich nog te herinneren
dat zijn artiestennaam op die avond
Loempia was. Onze assistente had hij
de naam Caoutchouk gegeven.
Flip was twaalf toen hij optrad voor
de buren en daarmee tien gulden verdiende. Daarvan kocht hij zijn eerste
set goochelringen. Voor Flip vormt
die set nog altijd zijn favoriete truc. In
het begin had hij wat moeite met zijn
voornaam, omdat die was afgeleid van
Flipje van Tiel, maar later besefte hij
dat die naam best internationaal geaccepteerd was.
Top dertig
Flip verliet Nederland om in Spanje
een eigen goochelwinkel te beginnen.
Daar bood hij zelf ontwikkelde trucs
aan, aan vaak Nederlandse bezoekers.
Bovendien werd hij gevraagd voor
workshops en lezingen, waarbij zijn

taalvaardigheid hem goed van pas
kwam. Zijn lezingen, naar believen in
het Engels, Duits, Frans of Nederlands, blijken dermate populair bij zijn
collega’s te zijn, dat hij Soest vaak
verruilt voor bijeenkomsten in zowel
Europa als ver daarbuiten.
Ook in magazines worden pagina’s
aan hem gewijd. Daarin staat hij vaak
met de allergrootsten der aarde op
goochelgebied. Flip behoort tot de
dertig beste goochelaars van de wereld. Dat is een inschatting, maar zal
dicht bij de waarheid komen.
In 1972 ging hij voor de eerste maal
op toernee door Amerika. Tussen
dat jaar en 2007 – waarin zijn laatste
Amerikatour plaats vond – had hij
dat negenmaal ondernomen. In 2005
bracht hij een indrukwekkende 6
DVD’s set uit die op veel belangstelling mocht rekenen.
Prijzen
In april 2006 volgde opnieuw een
hoogtepunt in zijn carrière: de Academy of Magical Arts kende hem de
prestigieuze prijs voor Performing
Fellowship toe over de periode van
meer dan dertig jaar dat hij zijn liefde
voor het goochelen had uitgedragen
in theaters en podiums, in nachtclubs
en in televisieshows, het houden van
lezingen overal ter wereld, en het
ontwikkelen van bijzondere trucs.

Flip in zijn jeugdjaren

Zijn befaamde Flip-Stick gaf extra
gewicht aan de beoordeling. In
november 2014 was hij eregast bij het
Giacomo Bertini’s European Close-Up
Symposium in Milaan. Inmiddels is
Flip de 70 jaar ruimschoots gepasseerd
en noemt hij zich halfgepensioneerd.
Maar nog altijd is hij een veelgevraagd spreker bij lezingen en treedt

hij ook nog op. Zelfs kan hij het niet
nalaten nieuwe trucs te bedenken.
Zoals hij het zelf zegt: ‘Bezig blijven
tot ik omval’. Een beetje theatraal mag
hij dus wel zijn.
John Collee
johncollee@hotmail.com

De razzia van november 1944
Mijn vader Kees Ham, geboren 26 juni 1909, in het dorp Kethel
bij Schiedam, ging na de lagere school werken als agrarisch medewerker. Toen heette het nog gewoon boerenknecht.
Een vervolgopleiding zat er niet in,
want er moest brood op de plank
komen. Dus er werd een boer opgezocht. Meestal ging per 1 mei een
dienstverband in, soms voor een jaar,
maar soms ook voor veel langer. In de
strenge winter van 1929 is pa met vier
vrienden vanaf boer Heinsbroek aan
de Overschieseweg naar Gouda geschaatst. Het was een traditie om daar
dan een Goudse pijp mee te nemen.
Als herinnering heb ik deze nog bij
mij op de schoorsteenmantel liggen.
Spaarzaam
Door hard werken en spaarzaam te
leven kon pa geleidelijk aan voor
zichzelf een veestapel opbouwen.
Toen kwamen de jaren dertig, de
crisisjaren. De melkfabriek gaf een
dermate lage prijs voor zijn melk
dat pa zelf met een kar van deur tot
deur ging om de melk uit te pinten en
zodoende een betere prijs te krijgen.
De geschiedenis herhaalt zich, want
ook nu zijn het de inkopers van de
supermarkten die de prijs bepalen en
de boeren moeten maar afwachten wat
ze krijgen.

Soms moet je een beetje geluk hebben.
In 1933, op de Beestenmarkt in Delft,
waren drie drachtige zeugen te koop.
Een rijke hereboer uit Kethel kocht
er twee voor 29 gulden per stuk. De
overgebleven zeug was iets kleiner en
die kocht mijn vader voor 26 gulden.
Na verloop van enkele weken werden
er natuurlijk biggen geboren. De
twee zeugen van de hereboer hadden
respectievelijk drie en zeven biggen en
de kleine zeug van mijn vader twaalf
beste biggen.
Nadat de oorlog was uitgebroken
kwamen mensen uit Rotterdam lopend
naar de Polderweg in Kethel om twee
liter melk te halen. Jaren later kwamen
ze nog op bezoek, zo dankbaar waren
ze. Toen nog geen kwaad woord over
het milieu.
Hond
November 1944, de razzia. Ook in
Kethel werd jacht gemaakt op de jonge mannen die zich nog niet vrijwillig
gemeld hadden voor de Arbeitseinsatz.
Pa en twee vrienden waren gewaarschuwd en hadden zich verstopt in een
schuurtje in het weiland. Twee boe-

renmeiden dachten dat de kust weer
veilig was en klommen op een hek om
hard te roepen dat ze konden komen.
Mijn vader met zijn mooie gele bastaardherdershond liep voorop, gevolgd
door de andere twee. Opeens kwam
er vanachter de voersilo een Duitse
soldaat met het geweer in de aanslag
tevoorschijn. Pa was de klos, maar de
andere twee sprongen de sloot over
en renden zigzaggend het weiland in.
“Mitkommen”, riep de Duitser naar de
hele groep opgepakten.
De hond volgde hen, want overal waar
pa was, daar was de hond. Maar dat
kon natuurlijk niet. De hond kreeg
het bevel terug te gaan. Het dier is
gaan dwalen. Aan de Kethelse kade
langs de Schie woonde mijn tante Co,
de oudste zus van mijn vader, in een
klein buurtschap. Zij werd geroepen
door haar buurman. “Co, kom nu eens
kijken, we hebben een beste hond
hangen!” Mijn tante zag het meteen
en zei: “Goh, dat is de hond van mijn
broer Kees!”
Wat honger met mensen kan doen…
Gevlucht
De groep opgepakten werd geleid
naar het NeNijTo-terrein, tegenover
Diergaarde Blijdorp, naast de spoorlijn. Vandaar werden ze op transport

Duizenden mannen werden tijdens de razzia in november afgevoerd naar Duitsland (foto: Anefo/
Nationaal Archief)

gesteld in veewagons naar Duitsland.
Pa kwam terecht in Bocholt, net over
de Duitse grens. Daar moest hij met
paard en wagen antraciet en eierkolen
rondbrengen bij de mensen, want de
Duitse kolenboer was, al dan niet
vrijwillig, naar het Oostfront.
Na enkele maanden heeft pa samen
met Joop Daalmeijer – inderdaad, de
vader van – het levensgevaarlijke plan
opgevat te vluchten. Ze zijn in een
lege veewagon gekropen, belandden
zo in Utrecht en zijn er daar ‘s nachts
uitgeslopen. Lopend richting huis.
Doodmoe kwamen ze in Woerden. Bij
een boerderij klopten ze aan, werden

binnengelaten en kregen wat te eten.
De volgende morgen zei mijn vader:
“Joop, wat waren die soepballetjes gisteren lekker!” Maar Joop zei: “Maar
Kees, dat waren geen soepballetjes,
dat waren spruitjes in wat water.”
De tocht ging weer verder en wat
wil het toeval: op 24 februari 1945,
precies op de dag, dat ik 1 jaar werd,
stond pa voor de deur, sterk vermagerd en onder de luizen, maar hij was
er weer!
Job Ham
ham-dierenarts@planet.nl
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Leefgoed de Olifant is het sfeervolle decor voor een heerlijk avondje Wild eten

In het populaire Restaurant De Dames op
Leefgoed de Olifant worden tot december
van woensdag tot en met zondag naast
de gewone kaart heerlijke wildgerechten
geserveerd. Wilt u een gezellig avondje uit
en bent u liefhebber van reepaté, gerookte
eendenborst, wildbouillon, geconfijte fazantenbout, hertenbiefstuk of hazenpeper? Dan
reserveert u, voordat de drukke decembermaand begint, voor ‘Een heerlijk avondje
uit’ via leefgoed.nl/restaurant. November is
ook High Tea-maand. Deze week krijgt u van
woensdag tot en met zaterdag voor de High
Tea € 4 korting p.p. (wel vooraf reserveren). Helaas is het restaurant voor het Kerstdiner al volgeboekt. Leefgoed de Olifant vindt u midden in de natuur
op een kwartiertje van het centrum van Rotterdam. Parkeren is altijd gratis bij Restaurant & theehuis De Dames,
Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel.

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

‘Early Christmas’ Kerstconcert ‘Barend Fox’

Veel trouwe aanhangers vragen ieder jaar weer “Gaan jullie nog iets organiseren met
de Kerst?” Aan deze vraag geeft shantykoor Barend Fox nu gevolg door middel van
een ‘Early Christmas’ Kerstconcert. Dat gaat gebeuren op zaterdag 7 december in de
Grote Kerk in Rotterdam-Overschie. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina.

Winter Art Fair in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den Ijssel delen zaterdag 14 december 35
kunstenaars graag hun werk met u tijdens de Winter Art
Fair. Werk dat bestaat uit o.a. beelden, keramiek, schilderijen, glas, metaal, sjaals, sieraden en fotografie. De Winter
Art Fair is op twee verdiepingen in het Isala Theater aan
het Stadsplein in Capelle; een lift is aanwezig. Naast hun
gevarieerde grote werk, zijn er kleinere kunstvoorwerpen die
u eveneens kunt kopen. Leuk om eens rond te kijken voor
kerstcadeautjes. De kunstuitleen is eveneens met een aantal
kunstwerken aanwezig. Wilt u de volledige kunstuitleen
bezoeken, loop dan binnen bij de bibliotheek.

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.
Maandag 27 en 29 november en 7 december

Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek & Oogzorg

Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring:
27 nov. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 29 nov. en 7 dec. Kosten:
€75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)

Zaterdag 30 november
Lezing over Noord-Korea: De Verbeelde Werkelijkheid

In Bibliotheek Ommoord geeft drs. Marc Roth zaterdag 30 november van 13.30 tot 15.30 uur een
lezing over Noord-Korea. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 2,50. Tickets zijn
verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek of via de website.

Zaterdag 7 december
Winter/kerstconcert Groot Rotterdams Koor

Het Groot Rotterdams Koor geeft haar winter/kerstconcert op zaterdag 7 december in de Openhofkerk aan de Middelharnisstraat 153a te Rotterdam-Pendrecht. Aanvang van het concert is
13.30 uur, kerk open om 13.00 uur. Einde concert omstreeks 15.30 uur. Kaarten kosten 7.50 euro.
Voorverkoop kaarten mogelijk bij Mevr, van Neck tel.nr 010-4292812
We hebben de laatste repetities hard gewerkt om er een goed resultaat van te gaan maken. Liederen die wij o.a. gaan zingen zijn; Wiegenlied, Let it Snow, Feliz Navidad, King all Glorious en vele
andere.

Dinsdag 10 december en woensdag 11 december
Aan de Oppervlakte in Theater Zuidplein

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

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die
snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling?
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst,
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er
al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke
donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar
stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de MPO,
Energieweg 7 te IJsselstein.

Science-fiction musical door Theatergroep
Irene & Co. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: €5
(Theater Zuidplein). Kaartverkoop via www.
theaterzuidplein.nl, of telefonisch via +31 (0)10
20 30 203 of per e-mail: info@theaterzuidplein.
nl Vanaf 19.30 uur speelt de band Ongeregeld
in het theatercafé.
De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt
door Deltaport Donatiefonds, Volkskracht,
Gemeente Rotterdam, Humanitas en Elise
Mathilde.

Woensdag 11 december
Met korting naar onemanshow Gerard Cox in Theater Zuidplein
Grijsaard Gerard Cox vult één avond met 50 jaar ervaring, humor en charme! Laat je hart veroveren door deze ‘last man standing’ van zijn generatie met live band. Warm, plagend en heel erg
relevant. Woensdag 11 december is Cox, de grote grijze belofte te zien in de gote zaal van Theater
Zuidplein. Aanvang 20.00 uur. Profiteer als lezer van De Oud-Rotterdammer van deze speciale
kortingsactie en betaal slechts € 26,- (normale prijs € 34,-). Bel de kassa (010 20 30 203) en noem
de code ‘Actie Oud-Rotterdammer Gerard Cox’ of koop online kaarten via www.theaterzuidplein.nl
met de code ‘ROTTERDAMMER’.

Zaterdag 21 december
Met korting naar kerstconcert Urker Mans Formatie

Zaterdag 21 december 15.00
uur geeft de Urker MANS
Formatie een kerstconcert in
de Breepleinkerk aan de Van
Malsenstraat 104, Rotterdam
(Feijenoord) Toegang: € 18,50
per persoon. Lezers van De
Oud-Rotterdammer krijgen
op vertoon van dit artikel €
5,- korting (max. 2 pers./bon).
Voor online bestellingen geldt
de actiecode: OR2112. Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of 06-25391903. (Zie
ook elders op deze pagina’s.)
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
‘Orchestra of the centuries’ springlevend

Tot december
Lekker Wild bij de Dames!

‘Een heerlijk avondje’ kunnen liefhebbers van wildgerechten nu al krijgen. Restaurant De Dames
serveert op het landelijke Leefgoed de Olifant tot december van woensdag tot en met zondag namelijk heerlijke wildgerechten, naast de gewone kaart. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk
aan den IJssel. Reserveren en meer info: leefgoed.nl/agenda.

Zaterdag 7 december
Kerstconcert Shantykoor ‘Barend Fox’ in Grote
Kerk Overschie

Zaterdag 7 december zingt shantykoor ‘Barend Fox’ prachtige
kerstnummers op een daarvoor zeer geschikte plaats, de Grote
Kerk in Rotterdam-Overschie. Kaarten à € 7,50 (inclusief kopje
koffie) zijn verkrijgbaar via e-mail: hangruijs@hotmail.com of bij
de ingang van de kerk op de avond zelf. De kerk gaat open om
19.15 uur en het concert begint om 20.00 uur. Adres: De Grote
Kerk, Overschiese Dorpsstraat 95, 3043 CP Rotterdam.

Zondag 8 december
The Ramblers met Greetje Kauffeld

In de Doelen verzorgen The Ramblers zondag 8 december een zondagochtendconcert samen met
Greetje Kauffeld. Kaarten à € 14,50 zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via
010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

Zaterdag 14 december
Winter Art Fair 2019, een bezoek waard!

Zaterdag 14 december 2019 organiseert Kunstkring Capelle voor de elfde keer haar jaarlijkse
Winter Art Fair in het Isala Theater (Stadsplein) te Capelle aan den IJssel. Toegang is gratis en de
deuren staan tussen 11.00 – 16.00 uur open voor alle belangstellenden. Een kerstboom met lichtjes en Spaanse gitaarmuziek vergezellen u bij uw rondgang langs de kunstenaars. De sfeer is altijd
warm en gezellig. Meer info: Mieke Chantrel, 06-41521911, e-mail: miekechantrel@hotmail.com

Zaterdag 14 en dinsdag 17 december
Kerst-Doelenconcerten 2019 van Deo Cantemus

Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 twee Kerst-Doelenconcerten in
Concertgebouw de Doelen in Rotterdam met als thema “Een Koning voor de wereld”. Data en aanvangstijden: zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00
uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam. Toegangsbewijzen €
25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of telefonisch 010 217 17 17 of
aan de kassa van Concertgebouw de Doelen. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- korting.
De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe.

Zondag 15 december
De mooiste close harmony songs

Wie van close harmony zang houdt, kan zondag 15 december genieten in de Doelen. Daar geeft
Dri3man een zondagochtendconcert. Kaarten à € 14,50 verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en 010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

“Maarrr… wij komen terug” was jarenlang de afkondiging
van oprichter Theo Uden Masman na een optreden van
The Ramblers. En hij had gelijk. Ook nu, ruim negentig
jaar na de oprichting in 1926, is het ‘Orchestra of the
Centuries’ nog springlevend en laat het het publiek bij
elk optreden losgaan op de klanken van hits als ‘Wie is
Loesje’ en ‘Weet Je Nog Wel Die Avond in de Regen’.
The Ramblers staan bekend om hun specifieke sound,
te omschrijven als Big Band muziek met een moderne
twist. Jong en oud wordt erdoor geraakt, vooral doordat
The Ramblers hun muziek met passie brengen. Iedereen herkent zich in het plezier en de beleving van de
12-mansformatie onder leiding van de legendarische drummer Cees Kranenburg. Stil blijven zitten op je stoel is
onmogelijk. Niemand minder dan Greetje Kauffeld verzorgt de zang tijdens dit Zondagochtendconcert! (Zie ook
elders op deze pagina.)

DRI3MAN: drie stemmen, één geluid

De muzikale vrienden, Ferry van Leeuwen, Nick Bult en
Lodewijk van Gorp, nemen u zondagochtend 15 december
in De Doelen driestemmig mee langs de mooiste close
harmony songs en West Coast-gerelateerde nummers uit
de jaren 70 en 80 (Eagles, Jackson Browne, the Monkees,
Doobie Brothers e.v.a), zichzelf begeleidend op gitaar, piano
en saxofoon. De mannen kennen een lange samenwerking
in samenzang voor vele artiesten, waaronder Marco Borsato
en het Metropole Orkest, zowel live als op albums. Zij
ontdekten dat hun drie stemmen, wanneer zij samenzingen,
buitengewoon goed bij elkaar ‘kleuren’. Op www.zondagochtendconcerten.nl vindt u een video bij de informatie over dit concert, zodat u alvast een voorproefje krijgt
van de warme, meerstemmige, muzikale en intieme zondagochtend die de heren voor u in petto hebben! (Zie
ook elders op deze pagina’s.)

Kerstconcerten Deo Cantemus in de Doelen

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie
Kerst Doelenconcerten 2019 vorm en inhoud met medewerking van Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen, het Mannenensemble
Cantare uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den
Hertog (mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot
(marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano)
en het orkest l’ Orchestra Particolare.. Algehele leiding Hans
van Blijderveen. De kerstconcerten van Deo Cantemus zijn
op 14 en 17 december. (zie ook elders op deze pagina’s.)

Lezing over Noord-Korea

Noord-Korea is om diverse redenen een fascinerend land.
In Bibliotheek Ommoord kunt u daar zaterdag 30 november
meer over te weten komen tijdens een lezing, waarin Drs.
Marc Roth u meeneemt naar het meest gesloten land ter wereld. Ontdek dat Noord-Korea meer is dan alleen ‘verbeelde
werkelijkheid’ aan de hand van Marc zijn eigen ervaringen en
beelden die nog maar weinig mensen hebben gezien…

Kerstconcert Urker Mans Formatie in Breepleinkerk

Het programma vermeldt o.a. Stille Nacht en Cantique de Noël. De mannen zingen vol overgave, gesteund
door Mark Brandwijk aan het orgel. Tijdens het concert switcht de organist moeiteloos van orgel naar piano en
zet de begeleiding voort. Op beide instrumenten brengt hij een improvisatie over kerstliederen ten gehore. De
zangers zingen bijna allemaal één of meer solo’s bij onder andere: ‘Kerstzang, Christmastide, Mary’s Boychild en
Greensleeves. Martin Mans is sinds de oprichting de drijvende kracht achter de Urker Mans Formatie. Hij vormt
een geheel en werkt aan beleving. De luisteraar krijgt veel afwisseling in zang en instrumentale muziek.

Onemanshow grijze baas Gerard Cox oergeestig en actueel

Gerard Cox reist langs de theaters met z’n onemanshow ‘COX, de grote grijze belofte’ en doet woensdag 11
december Theater Zuidplein aan. Deze geboren en getogen Rotterdammer laat zich (nog steeds) niet vertellen
wat hij wel en niet mag. Als geëngageerd cabaretier kreeg hij in 1966 een proces-verbaal wegens ‘Majesteitsschennis’ en de VPRO durfde in 1968 zijn controversiële song ‘God is niet dood’ niet uit te zenden. Met zijn
ingezonden brief in de Volkskrant in 2015 over de ‘verstikkende politieke correctheid’ raakte hij opnieuw een
open zenuw. Cox is relevanter dan ooit. De vrijheid van meningsuiting heeft nog nooit zo onder druk gestaan als
nu. Als acteur en schrijver maakte Cox één van de meest geliefde en bekeken televisieseries van Nederland ‘Toen
was geluk heel gewoon’. Hij werd gelauwerd met een ‘Gouden Televizier-Ring’, ‘Gouden Beeld’ en de ‘Radio 5
Oeuvre award’. Meer informatie via www.theaterzuidplein.nl (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs

Vanwege grote drukte adviseert het CBR om vijf maanden voor afloop van uw rijbewijs de keuringsprocedure te
starten. Als u extra gekeurd moet worden door een oogarts (bv. bij maculadegeneratie, glaucoom, staar of ondergemiddeld zicht) geeft het CBR dit pas aan na beoordeling van uw Gezondheidsverklaring. Wacht u hier liever
niet op? Met onze kennis van de CBR-eisen kunnen wij u
al eerder vrijblijvend adviseren of de extra oogartskeuring
voor u noodzakelijk is. Wij plannen dan ook meteen (indien
nodig) een afspraak voor u in bij zowel onze keuringsarts
als oogarts. Dit kan een aantal maanden vertraging schelen!
Met diverse specialisten en artsen in huis bent u bij De
Hesse Optiek & Oogzorg aan het juiste adres. Bel direct
voor een afspraak voor een gratis rijbewijs-oogcontrole:
010 236 1939. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam www.
dehesse.nl
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

De Oud

stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

Uitvaart basis € 2875,-

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

(bgg 06 158 204 71)

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

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

B rijbewijs verlopen? Wij houden u mobiel met advies op maat!
Professioneel rij-advies tijdens proefrit in brommobiel van uw keuze
Zorgeloos rijden: 2 jarig huurconcept zonder aanbetaling
Haal-breng service bij onderhoud

Topmerken Ligier-Microcar-Aixam
Garage L. Both
Oﬃcieel Brommobiel dealer
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
Bellen: 0180-661551
info@brommobiel.nl
Whats app: 0644606334

(Les) Rijden in aangepaste demo voor het AM rijbewijs!

FORUM
Luxe huurappartementen
in hartje Rotterdam

on top
of the
city

Schrijf je nu direct in!

Schitterend uitzicht over de stad • Woonoppervlakte
85 t/m 120 m2 • 2 of 3 slaapkamers • Luxe keuken & moderne
badkamer • Vloerverwarming aanwezig • Eigen buitenruimte
• Huurprijzen vanaf € 1.270 per maand (excl. servicekosten) •
Prognose oplevering: maart/april 2020

h u r e n i n f o r u m . n l
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Stadsvernieuwing
in Rotterdam

Mevrouw Breek
Wat een boek is dit, zeg. Zet u schrap,
willen we de lezers vast meegeven.
‘Mevrouw Breek’ kruipt onder de huid
en laat de lezer in verbijstering achter.
Hebben we hier werkelijk te maken
met een koelbloedige seriemoordenares?
De knappe en charmante Rotterdamse waarzegster Johanna Maria Breek (1896-1970) kan
met haar gezin met vijf kinderen goed leven van
haar kaartleggingen en de oplichterspraktijken
van haar man. Mevrouw Breek ontdekt tijdens de
Tweede Wereldoorlog echter een nog lucratievere
handel: het aangeven van joden. Waar ze velen de
toekomst voorspelt, ontneemt ze die aan tientallen
anderen. Familie, vrienden en kennissen ontkomen niet aan haar verraad. Ze worden opgepakt
en afgevoerd naar concentratiekampen. Zelfs haar
eigen man en oudste zoon worden het slachtoffer
van haar sinistere activiteiten. Beiden krijgen een
enkele reis naar Auschwitz.
Na de oorlog vluchten haar twee oudste kinderen,
uit angst voor hun gewetenloze moeder, die
vervolgens hertrouwt met een Nederlandse SS’ er.
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De stadsvernieuwing markeert een ongekende periode in de Rotterdamse geschiedenis. Vanaf 1974
kocht de gemeente onder de bezielende leiding
van stadsvernieuwingswethouder Jan van der
Ploeg verwaarloosde huizen op. In enkele tientallen jaren werden zo’n 70.000 woningen gerenoveerd of vervangen door kleinschalige nieuwbouw. Het bouwen voor de buurt vierde hoogtij.

Wanneer ze besluit van hem af te willen, wordt
plots een aanslag op zijn leven gepleegd. Ze
hertrouwt met een Haagse boekhandelaar. Ook hij
moet zijn liefde met de dood bekopen.
Na twee jaar diepgravend onderzoek wordt dit ongelooflijke, maar waargebeurde levensverhaal van
mevrouw Breek nu voor het eerst verteld door de
historische journalist Kim Heijdenrijk.
Het boek telt 256 pagina’s en kost 20 euro. Het is
verschenen in oktober dit jaar.

De aandacht die deze wijken rond het centrum
in de jaren zeventig kregen, had vooral te maken
met de barre woonomstandigheden. Anno nu zijn
de stadsvernieuwingswijken geliefde woonwijken, die meer en meer onderdeel worden van het
‘hippe’ Rotterdam.
Het inspirerende boek ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ geeft inzicht in de ontwikkelingen in vijf
stadsvernieuwingswijken tussen 1970 en 1990.
Maar het blikt niet alleen terug: ook is er aandacht
voor de betekenis die de stadsvernieuwing van
toen heeft voor het huidige Rotterdam en voor de
vraag hoe de toenmalige aanpak ook waardevol

kan zijn voor veranderingen in de stad van nu.
Schrijver Ben Maandag schrijft over architectuur,
stedenbouw en de geschiedenis van Rotterdam.
Het boek telt 256 pagina’s, kost 29,95 euro en is
te bestellen via de bestelbon op deze pagina of via
de webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Tweede deel vergeten oorlogsverhalen uit
De wieg van burgemeester Ahmed Aboutaleb stond 58 jaar geleden in Beni-Sidel in Marokko en hij
groeide er ook op. Op 5 januari 2009 aanvaardde hij het burgemeesterschap van Rotterdam, als opvolger van mr. Ivo Opstelten. Al direct na zijn aantreden gaf Aboutaleb blijk van zijn grote interesse
in de historie Van Rotterdam en die is daarna alleen maar toegenomen. Dit bleek weer eens bij de
presentatie van deel 2 van het fraai uitgevoerde boek ‘Rotterdamse oorlogsherinneringen – Vergeten
verhalen’ van auteur Johan van der Hoeven.
Aboutaleb kreeg van hem in de
Collegezaal van het stadhuis een
officieel exemplaar overhandigd. Dat
geschiedde in het bijzijn van zo’n
25 Rotterdammers, die nadrukkelijk
groen-wit-groene bloedlichaampjes in
hun aderen hebben. Ieder heeft zich
op een eigen manier sterk gemaakt
voor het vastleggen/promoten van de
historie van de Maasstad.

het kloeke 120 pagina’s omvattende
boek met veel illustraties. “Historisch
bewustzijn ontstaat niet alleen door
feiten en cijfers, maar juist door verhalen. Verhalen die vragen oproepen
als: wat zou ik hebben gedaan als ik
destijds in zijn of haar schoenen stond.
Verhalen die ons doen beseffen dat
vrede een groot goed is dat we moeten
koesteren.’’

Aboutaleb staat paginagroot in het
boek, met de ambtsketen om zijn hals.
Hij schreef ook het voorwoord van

Historicus/auteur Johan van der
Hoeven: “Net als deel 1 is deel 2
een prachtig document geworden,

met aangrijpende en meeslepende
verhalen. Soms zijn de verhalen net
puzzelstukjes: ze passen in elkaar.
Soms wordt een verhaal ook toevallig
ontdekt. Voor mij persoonlijk is het, zo
vlak voor mijn pensionering, wel een
heel bijzonder boek geworden. Met
alle aanwezigen hier in de zaal heb
ik jarenlang mogen samenwerken en
allemaal hebben zij een bijdrage aan
dit boek geleverd.’’
Johan van der Hoeven – oud-directeur
van museum 1940-1945NU – is nu
conservator van Museum Rotterdam.

Burgemeester Aboutaleb krijgt het historisch document van auteur Van der Hoeven (rechts).
Foto: Rein Wolters

Zijn jongste boek is een bundeling van
verhalen, die hij in voorgaande jaren
allemaal heeft voorgelezen op Radio
Rijnmond. De verhalen zijn illustratief
voor de bizarre leefomstandigheden,
waarin de Rotterdammers verkeerden

ten tijde van WO2. Het tweede deel
van ‘Vergeten verhalen’ is te koop via
de bestelbon op deze pagina en via de
webshop op www.deoudrotterdammer.
nl. Het kost 9,95 euro.
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Vergeten verhalen, deel 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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De Oud Rotterdammer sjaal (aangepaste verzendkosten)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud Rotterdammer muts + sjaal (combiprijs) (aangepaste verzendkosten) .  .  .  .  .  .
Crash in Crooswijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Klauwe uit de mouwe (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Niet lullen maar poetsen (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten van 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
29,95
9,95
15,95
12,95
21,99
29,99
16,95
19,95
32,95
17,95
8,95
8,95
8,95
19,95
19,99
24,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

3 MILJOEN BEZOEKERS
SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1324
THEATERHANGAAR

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

| VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

(45 cpm)

GEEF DEZE UNIEKE ERVARING CADEAU

Dinsdag 26 november 2019

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

pagina 17

Herinneringen aan de Van Nelle-fabriek
Wie kent hem niet? De voormalige Van Nelle-fabriek, die
in 2014 zelfs als UNESCO Werelderfgoed is aangewezen.
Nu is het complex met zijn indrukwekkende gebouwen aan
de Delfshavense Schie een
‘Ontwerpfabriek’. Die plaats
biedt aan vele bedrijfjes op
het gebied van design, communicatie, architectuur, grafisch en industrieel ontwerp,
film, ICT, kunst en cultuur. De
voormalige fabriekshallen,
waar vanaf begin vorige eeuw
tabak, koffie en thee werden
verwerkt, worden nu verhuurd
voor talloze evenementen en
bijeenkomsten.
Velen hebben hun herinneringen
aan de Van Nelle-fabriek. Zo ook
mevrouw Annie Kuyper-van Overhagen(94). ‘’Wij woonden op de
Rotterdamsedijk in Schiedam. Ik ben
er, nadat ik de ulo had gedaan, in 1940
gaan werken als typiste. Mijn moeder

ging mee toen ik solliciteerde. Ik weet
het nog goed. Ik kwam daarbinnen en
er zaten drie directeuren achter een
bureau. Van tevoren was ik gewaarschuwd dat ik goed moest opletten
dat de naad van mijn kousen recht
zat. Want een schuine naad was een
teken van slordigheid. Daar letten ze
op als je even heen en weer moest
lopen. Ze wilden wel weten wat voor
‘vlees ze in de kuip hadden’! Ik mocht
er komen werken en haalde intussen
‘s avonds mijn typediploma en later
leerde ik ook steno. Mevrouw Dröge
gaf leiding aan de typistes. We zaten
naast en achter elkaar in lange rijen.
Wat een herrie was dat als we bestellingen en rekeningen zaten te tikken.
Het weekloon als beginneling was
voor mij 10 gulden.’’
Annie kijkt terug op een leuke tijd.
‘’Het was onderling altijd gezellig.
‘s Morgens kregen we een half uur
om kofﬁe of thee te drinken. Moest je
eerst al die trappen op naar de kantine.
Er werkten honderden mensen bij Van
Nelle. Voordat die een plekje hadden

Het complex aan de Delfhavense Schie is sinds 2014 Werelderfgoed.(foto Carel L. de Vogel
Anefo Nationaal Archief)

en je aan de beurt was! Ik weet wel
dat de kantoor- en de fabrieksmensen
strikt gescheiden werkten. Zij gingen
ook op een andere tijd naar huis.
Sommige fabrieksmeisjes waren wel
jaloers op ons. Zij hadden werkkleding aan, zoals stofjassen, wij niet. Je
werkte toen ook nog op zaterdag en ‘s
middags kon je sporten op het sportcomplex. Allerlei sporten konden er
worden gedaan. Iedere maand hielden
ze wedstrijden, zoals hockey of tennis.
We speelden ook competitie, bijvoorbeeld tegen hockeyvereniging Asvion
uit Kralingen. Die waren zo goed, wij
als typistes verloren altijd. Met een
groepje kon je daar ook heerlijk op het
grote grasveld in de zon liggen.’’
Druk
De Van Nelle-fabriek had ook een
eigen schaak- en toneelvereniging.
‘’Een keer per jaar werd een toneelstuk opgevoerd. Maar daar mocht ik
van mijn moeder niet aan meedoen.
Dat was niet netjes. Ik mocht niet met
die goddelozen op het toneel staan.’’
De meeste werknemers kwamen, net
als Annie, lopend of op de ﬁets naar
hun werk. ‘’Als de fabriek uitging
was het heel druk. Zelf ging ik lopend
naar huis in Schiedam, maar er waren
er ook die naar de tramhalte op de
Mathenesserweg liepen.’’
In de oorlog was er op d’n duur te
weinig werk bij Van Nelle, doordat
er nog nauwelijks kofﬁe en thee op
voorraad was. ‘’Je had nog wel surrogaatkofﬁe en -thee, maar wat daar in
zat was geheim.”
Annie vond een andere baan, bij Beel
aan de Claes de Vrieslaan. ‘’Vreselijk
saai was die kantoorbaan. Ik miste de

Annie Kuyper-van Overhagen

gezelligheid van Van Nelle. Daarna
werd ik typiste bij Drukkerij Roelants
aan de Oude Haven in Schiedam.
Daar maakten ze onder andere bus- en
tramkaartjes voor heel Nederland. Met
een verjaardag ging daar een schaaltje
met iets lekkers over alle afdelingen.
Heel gezellig. Later heb ik ook nog
Handelscorrespondentie en Engels
geleerd. Ik heb er jaren gewerkt tot ik
ging trouwen.’’
Weduwe Van Nelle
Nog even een stukje historie. Johannes
van Nelle opende in 1781, samen met
zijn vrouw Hendrica, een handel in
kofﬁe, thee en tabak in Rotterdam. Na
zijn overlijden ging Hendrica verder
met de zaak. Na haar overlijden werd
het bedrijf voortgezet door zwager
Abraham Goedkoop. Vandaar de naam
de Erven van de Weduwe J. van Nelle.
Later kwam het in handen van de
familie Van der Leeuw. Op eigen plantages in Java werden thee, kofﬁe en
later ook tabak geplant. In 1915 kon
de fabriek niet verder uitbreiden aan

de Leuvehaven en werd grond gekocht
aan de Delﬂandse Schie.
Het ontwerp van de architecten Jan
Brinkman en Leen van der Vlugt was
destijds, met zijn vele ramen, de eerste
daglichtfabriek van ons land. Met voor
die tijd modern sanitair en douches
voor het personeel. Het welzijn van
de arbeiders was belangrijk. Bijzonder
waren ook de luchtbruggen die de
diverse gebouwen met elkaar verbonden. Er waren wel aparte trappenhuizen voor mannen en voor vrouwen.
Het fabriekscomplex van Van Nelle
bestaat nog steeds in het oorspronkelijke ontwerp van 1915. Het hoogste
gebouw met acht etages was ooit de
tabaksfabriek, in die met vijf etages
werd kofﬁe verwerkt en de laagste,
met drie etages, was de theefabriek.
In 1989 werd Van Nelle overgenomen
door Sara/Douwe Egberts en in 1995
werd het fabriekscomplex afgestoten.
Na een periode van leegstand kreeg
het in 2004 de huidige nieuwe functie.
Bab Riem Vis

Intocht van Sinterklaas en zijn gevolg
in de jaren zestig op het Weena.
Verhalen zijn welkom.

Door de lens van Hartog (322-323)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen worden bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte
welkom en worden – voor zover van toepassing – afgedrukt
in De Oud-Rotterdammer.
Reacties gaarne naar reinwol@outlook.com

De ware supporter van Feyenoord weet ongetwijfeld waar deze foto is gemaakt en ook het
waarom.
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DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Scherp de kerst in!
Ga langs bij de beste messenslijper!

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Kleibintjes
5 kilo € 3,95
10 kilo

€ 6,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Messenslijperij Hillknives
Insulindestraat 92
3038 JC R’dam 010-465 57 43
www.messenslijperij-hillknives.nl

Bel 0180-820244

VANWEGE DE FEESTDAGEN
ZIJN WIJ:




DONDERDAG 5 DECEMBER SINTERKLAASAVOND GEOPEND MET SINTERKLAAS IN
HET RESTAURANT

DINSDAG 24 DECEMBER OPEN



KERSTDAGEN 25 EN 26 DECEMBER
GEOPEND



DINSDAG 31 DECEMBER GESLOTEN



WOENSDAG 1 JANUARI 2020 OPEN

(WEEKEND PRIJZEN VAN KRACHT)

MAANDAG 16 DECEMBER GEOPEND
(DOOR DE WEEKS PRIJZEN VAN KRACHT)





MAANDAG 23 DECEMBER GEOPEND
(WEEKEND PRIJZEN VAN KRACHT)

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

DE OUD-ROTTERDAMMER
IS OP ZOEK NAAR BEZORGERS
Kranten bezorgen is voor iedereen!
De ideale (bij)baan voor de fitte vutter. U hebt veel vrijheid, kunt uw
eigen werk indelen, u bent lekker buiten, ontmoeten veel mensen
en het is uitstekend te combineren. Daarnaast zorgt u ook nog voor
de verspreiding van het lokale nieuws!
Dit gaat u doen
U bezorgt de Oud Rotterdammer in de even weken op dinsdag. De
kranten worden bij u thuis afgeleverd. U kunt de krant dan bezorgen vanuit huis. Wanneer u dat precies doet, bepaalt u helemaal
zelf. U brengt de Oud Rotterdammer bij verschillende afleverpunten
bij u in de buurt en een gedeelte bezorgd u huis-aan-huis.
De bezorgwijk
Het betreft een vaste bezorgwijk in uw eigen buurt. Indien u wenst
krijgt u van ons een fietstas. De vergoeding verschilt per wijk.
Na uw aanmelding kunnen wij u vertellen welke wijk wij in de buurt
beschikbaar hebben en wat de verdiensten zijn.
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met Bezorging Maasstad, door te bellen met:
0180 – 64 19 19 of mail naar info@bezorgingmaasstad.nl of meldt
u aan via het aanmeldformulier op: www.bezorgingmaasstad.nl.

GRATIS TAXATIEDAGEN
VOOR MILITARIA
IN IJSSELSTEIN
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog
wat waard? Die oude wapens,
onderscheidingen, emblemen,
uniformen en helmen op zolder,
kunnen we daar nog iets mee
doen? Die oude degen aan de muur, zou dat nog wat zijn voor de
liefhebber? U bent niet de enige met vragen over (oude) militaire
spullen. Het ligt er al jaren, maar wat is het nou eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions
Europe in IJsselstein gratis taxatiedagen voor alle zaken die
met de militaire wereld, Wereldoorlog I en Wereldoorlog II te
maken hebben. Laat u verrassen en kom naar IJsselstein waar
onze taxateurs iedere donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur
voor u klaarstaan, op de Energieweg 7 te IJsselstein (alleen
niet 2e Kerstdag). Tevens kunnen we u adviseren bij verkoop,
denk daarbij ook aan onze internationale veilingen.
Een gratis taxatie kan voorkomen dat een zeldzaam stuk
verloren gaat of ongezien in de vergetelheid raakt en dat kan
nooit de bedoeling zijn.
Wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!

Voor meer informatie:
Heritage Auctions Europe, 030-6063944 / www.ha-europe.nl.

KUNSTGEBITTEN
ROTTERDAM
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

010 - 4101679

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

* Opvulling (rebase)
dezelfde dag klaar

* Contracten met alle
zorgverzekeringen

* Noodprothese

* Gedeeltelijke prothese/frame
* Implantaat / klik prothese

Fennaweg 1
2991 ZA Barendrecht

Tel. : 0180 - 64 1919
www.bezorgingmaasstad.nl

Uw tandprotheticus

* 75% tot 100% vergoeding vanuit
de (basis) verzekering

* Volledige prothese

Wenst u een veel leesplezier in 2018

Bel voor
een gratis en
vrijblijvend
adviesgesprek

* Reparatie klaar terwijl u wacht

* Digitale afdrukken
* Vast gebit
* Zachte prothese
* Aangesloten bij
beroepsvereniging ONT

Aan huis
behandelen
zonder
extra kosten
Avond en
weekend
behandelingen
in overleg
Lid van
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Gerrit Groenewegen

Bram Oosterwijk heeft een fraai
boek samengesteld over Gerrit
Groenewegen, de stadstekenaar
van Rotterdam van eind achttiende, begin negentiende eeuw.
Compleet met schetsen.
‘Stadstekenaar van Rotterdam – Gerrit
Groenewegen 1754-1826’ heet het boek,
dat bestaat uit een monografie, hoofdstukken over één van zijn bewaard gebleven
schetsalbums en over het door hem
geschreven boek met 84 afbeeldingen van
allerlei scheepstypen. Het grootste gedeelte
van dit boek bestaat uit zo’n 85 tekeningen
en aquarellen van Gerrit Groenewegen, die
afzonderlijk worden beschreven. Gerrit Groenewegen was in zijn jonge jaren
scheepstimmerman op één van de scheepswerven aan de Zalmhaven; zijn vader Dirk
was dat ook. Hij zal omstreeks achttien jaar
oud zijn geweest toen hij zijn rechter onderbeen kwijtraakte bij een ongeluk met een
ophaalbrug. Hij liep zijn leven lang met een
prothese en krukken. Groenewegens eerste
tekeningen dateren van 1779. In 1816, op
62-jarige leeftijd, heeft hij zeer waarschijnlijk zijn laatste tekening gemaakt.
Het boek is uitgegeven bij Trichis en kost
34,95 euro.
Voorleesboek voor 3- en 4-jarige
kleintjes
Recent heb ik een voorleesboek voor
kinderen van 3 en 4 jaar uitgegeven. Het
boekje heet ‘Liselot en Muisje Piep’. Liselot
is een meisje van ruim vier jaar. Zij heeft
een muisje als vriendje. Dat vriendje komt
elke morgen naar haar kamertje, waar zij
met haar pop, haar harlekijn en haar beer
samen met het muisje hun avontuurtjes
beleven: van luisteren naar de belevenissen van Muisje Piep tot samen ontbijten.
Zij praten met elkaar, wat grote mensen
niet weten en ook niet kunnen horen. En
Harlekijn heeft de grootste mond. Ook is er
een poes in huis. Dat is Mieps. Mieps zegt
dat ze de baas is. En er is buiten Oehoe de
Uil, die eens als klein uiltje uit het hoge nest
in de kerktoren is gevallen en door Liselot
is gered. Het is nog een onschuldig klein
wereldje in een hartverwarmende sfeer…
Boekscout heeft het boekje uitgegeven en
in elke boekwinkel kan men ernaar vragen
en het bestellen. Een nieuwe aanwinst in de
kinderliteratuur.
Het boek kost 16,99 euro.
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Met handkarren werd
aan huis bezorgd. Foto’s
Rein Wolters

Boek
melkboeren
Bakkers en melkboeren waren tot in de jaren tachtig de ‘allesweters’ op straat. Ze bezorgden hun producten immers huis-aan-huis en wisten van de meeste vaste klanten wel wat
zich achter de voordeur afspeelde. Soms waren het de wandelende nieuwsbladen van de
buurt, maar ze hielden voor het behouden van een goede relatie tussen hen en de klant doorgaans de kaken stijf op elkaar. Slechts aan klanten die ze vertrouwden vertelden ze over een
slecht of goed nieuwtje van straatgenoten als ze er een kopje koffie of thee dronken.
De bezorgers waren ook sociaal controleurs, want als ze ergens vergeefs
aan de bel trokken, informeerden ze
bij de buren wat er aan de hand kon
zijn en, indien nodig, waarschuwden
ze daarna de politie. Van sterfgevallen, bevallingen, ziekte en huisvaders
die in de gevangenis verbleven,
hadden ze ook weet vanuit de
eerste hand. Bij veel affaires
stonden ze aan het front, soms zelfs
als raadgever. Onderling hadden
elkaar beconcurrerende bezorgers
wel contact. Dat ging dan over het
pofgedrag van een klant aan wie
ze niet meer leverden. De collega
deed dat meestal ook niet meer.
Van deze mannen en hun werk is
een (foto)boek in voorbereiding.
Hulp bij het samenstellen is welkom. Bijvoorbeeld anekdotes over
poffen, schrijven met een vork,
onechte kindjes van de melkboer
of bakker, jongens die voor en na
school hielpen en vooral foto’s en
andere spullen die met deze beroepsgroep te maken hadden. Liefst
per e-mail naar reinwol@outlook.
com of per post naar Uiterdijk 106,
3195 GK Pernis-Rotterdam.
Van Berkel
Van Berkels Melkinrichting was
decennia een van de grootste

In de jaren vijftig werd overgestapt op Spijkstaal-wagens zoals voor bezorger Piet Drenth
in de Asterstraat

zuivel-bezorgbedrijven van Rotterdam. Vader Van Berkel stond in
1904 aan de basis van het bedrijf
dat in de Korte Hillestraat begon
met een melkwinkeltje. Dankzij de
omvangrijke nieuwbouw op Zuid
in de twintigste eeuw, breidde de
straatbezorging zich snel uit. Ook
met de opening van zuivel- en kruidenierswinkels verliep het goed.
Van Berkel had ze aan de Brede
Hilledijk, Meester Arend van der
Woudenslaan (Smeetsland), Feijenoordstraat (Noordereiland) en de
Gijsingstraat (Tussendijken). Aan
de Blokmakersstraat (Bospolder)
opende Van Berkel de remise West
voor zo’n tien bezorgers, onder
de supervisie van Jan Boer, een

zwager van de familie Van Berkel.
Op Zuidwijk was er ook een post
bij de Langenhorst. De remise aan
de Korte Hillestraat bleek al snel
te klein. Daarom ging in 1962 op
het industrieterrein Vreewijk in
samenwerking met de coöperatieve
melkfabriek De Graafstroom te
Bleskensgraaf (die een te klein
uitgiftefiliaal had aan de Oranjeboomstraat) de eerste paal de grond
in voor een nieuw, modern pand.
Teloorgang
Van Berkel had op het hoogtepunt
ongeveer 70 mensen in vaste
dienst in alle wijken, zelfs tot in
Hoogvliet en Spijkenisse. Het was
de superwinkel Galeries Modernes

Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
010-4705768

(toen onderdeel van Koninklijke
Bijenkorf Beheer), die ook niet
meer bestaat, in Hoogvliet die in
de jaren zeventig de teloorgang
van de straatbezorging in gang
zette. Als klantenbinder verkocht
het winkelbedrijf melk verpakt in
plastic zakken tegen stuntprijzen.
Andere winkelbedrijven namen de
‘dubbeltjes-korting-gekte’ over. Bij
Van Berkel liep de omzet wekelijks
met sprongen terug. Steeds meer
klanten gaven ‘niet-thuis’. Diverse
reorganisaties mochten niet baten.
Directeur Aad van Berkel, die op
een zaterdagavond bij een overval
op zijn bedrijf zwaargewond
raakt door een messteek in zijn
rug, kon weinig anders dan zijn
nog resterende personeel voor de
zwartwit keuze plaatsen: ontslag of
voor eigen rekening venten. Aan
de bezorgers die zelfstandig wilden
doorgaan, stelde Van Berkel faciliteiten in het vooruitzicht. Anno
1998 was nog één van de tientallen
straatbezorgers uit die periode
actief in Vreewijk en Lombardijen:
Peter Cooremans.
Toon Hoekman uit de Johannes
Brandstraat was jaren achtereen
voorzitter van de personeelsvereniging van Van Berkel. Penningmeester was Henk Meijer. Zijn
vrouw werkte als koffiejuffrouw
bij Van Berkel en Henk had in de
jaren zestig een bezorgwijk in de
Beukendaal en omgeving. Eén keer
per jaar organiseerden zij, samen
met bestuurslid Henk de Jong,
een uitstapje naar een hotel in het
land, waar alle melkboeren van het
bedrijf en hun vrouwen de dinsdagnacht doorbrachten om de volgende
vrije woensdag een pretpark te
bezoeken.
In 1964 bestond Van Berkel’s
Melkinrichting 60 jaar, met aan het
hoofd van het dan nog florerende
miljoenenbedrijf de broers Arie,
Aad, Arend en Giel van Berkel en
Willem Oudenaarden als stuwende
bedrijfsleider. Het jubileum werd
gevierd met een vaartocht met de
Spido naar de in aanbouw zijnde
Haringvlietdam. Elk personeelslid
kreeg een kristallen asbak.
Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Bezorger Wim Assendelft in de toen nieuwste en laatste Spijkstaal-versie in de Blokmakersstraat.
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Widenhorn 100 jaar in gereedschappen
Een oproep in deze krant levert soms een verrassend resultaat op. Die ervaring heeft
auteur Bert Euser (71) uit
Rhoon nu als geen ander. De
oud-politicus, ondernemer en
oud-wethouder van Albrandswaard had op de voorpagina
van De Oud-Rotterdammer
van 20 februari 2018 een
oproep staan om te helpen bij
het completeren van de ontstaansgeschiedenis van het
Rotterdamse gereedschappenbedrijf Widenhorn. Het
bedrijf bestond op 19-9-2019
honderd jaar en over de historie verscheen een boek.
Het resultaat van zijn oproep was verrassend. Behalve van een oude relatie,
was er de reactie van de dochter van
de boekhouder in de jaren twintig, alsmede de weduwe van een medewerker
uit de veertiger jaren van de vorige
eeuw. Hun bijdragen hebben nieuwe
informatie opgeleverd. Toch blijven
er altijd nog vragen onbeantwoord.
Euser: “De geschiedenis van de zaak
zoals ons werd overgeleverd dateert
uit 1990, toen ik de herinneringen heb
vastgelegd van Yvonne Hutsebaut,
nicht van Albert Widenhorn en Maria
Widenhorn-Brandt, aangevuld met die
van Cornelis Euser, de opvolger van
Albert Widenhorn. Over het ouderlijk
gezin van Albert, zijn familie en zijn
schooljaren werd niets vermeld.’’
In 1876 zag Albert Widenhorn in het
Duitse Uberlingen (Bodensee) het
levenslicht. Als jongen vertrok hij
met een oom naar Parijs en kwam
via Brussel in het begin van deze
eeuw in Gent (België) terecht. Niet
alleen in reizen, maar ook in zaken
was hij een ondernemend man. In die
tijd was hij vertegenwoordiger van
industriële was- en strijkmachines.
Hij en zijn echtgenote vestigden zich
in 1905 in de Borluutstraat in Gent en
verhuisden later met het bedrijf naar
de buurtschap de Visserij. Inmiddels had hij een eigen handelsbedrijf
gerealiseerd in sleepbootmotoren, van
het merk Wolvarine uit de VS. In die
tijd liet hij naar eigen ontwerp een
luxe motorjacht (Waterrat) bouwen bij
een scheepswerf in Dordrecht. Deze
pleziermotorboot was voorzien van

een keuken, eet- en slaapkamer. Bij
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 heeft hij zijn activiteiten gestaakt en het bedrijfspand en de
koopwaar werden op naam gezet van
zijn Amerikaanse leverancier en in
de gaten gehouden door zijn zwager
Gustave Brandt. Als geboren Duitser
wilde hij niet gedwongen worden
tegen zijn Belgische landgenoten te
vechten en is met zijn boot via Terneuzen naar Puttershoek in Zuid-Holland
gevlucht, om na het einde van WO1
in de Kralingseplas in Rotterdam
terecht te komen. Zijn spaarcenten en
bedrijfskapitaal waren toen op.
Onderzoek
De geschiedschrijving van het bedrijf
Widenhorn begon met Euser’s historische onderzoek, dat zich uitstrekte
over zeven landen en zo’n tien archieven. En nog werden de antwoorden
op alle vragen niet gevonden. In die
periode ontstond de enige reële mogelijkheid zich definitief te vestigen
in Nederland en wel in Rotterdam.
Hun vlucht ging via Terneuzen, waar
zij van september tot december 1914
hebben gelegen. Daarna zijn zij naar
Middelburg gevaren en verbleven daar
van december 1914 tot mei 1915. Vervolgens voeren ze naar Puttershoek,
waar zij het langst hebben gelegen:
van mei 1915 tot maart 1916. De echtelieden Widenhorn kwamen in maart
1916 in Rotterdam aan. Hun ligplaats
werd de Kralingseplas, postadres bij
Van der Weijden, Kortekade 189 in
Rotterdam. Op 22 december 1917
werden ze definitief ingeschreven in
de burgerlijke stand van Rotterdam
op het adres Leuvehaven 193b, een
bedrijfspand met woonhuis, eigendom van de firma en buren S. Vles &
Zonen. Widenhorn woonde vanaf dat
moment boven de zaak. Blijkbaar kon
men pas toen worden ingeschreven als
men over een vaste woon- en verblijfplaats beschikte. Begin 1919 werden
al hun (vrije) Belgische spullen met
een schip van rederij Braakman van
Gent naar hdet Noordereiland in
Rotterdam gebracht. Op 19 september
startte A. Widenhorn aan de Leuvehaven zijn handel in gereedschappen en
de fabricage van bouten met behulp
van een automaat. Eerst werd één
pand met woonhuis gehuurd, later

Luchtfoto uit 1919 toen Widenhorn net aan de Leuvehaven gevestigd was

Bedrijfspand van Widenhorn voor het Duitse bombardement. Foto’s Bert Euser

kwam daar nog een tweede pand bij.
Het bedrijf S.A. Vles en Zonen was
van een joodse familie en was groot
geworden in de tagrijn, handel in
tweedehandsgoederen, die voor de
scheepvaart gebruikt konden worden,
zoals touwen, ankers en zeilen. In de
eerste jaren van de twintigste eeuw liet
Vles een groot bedrijfspand bouwen
aan de Leuvehaven199. Voor de tagrijnhandel was dat van groot belang.
De waren konden aan de kade worden

winkelde regelmatig in het centrum
van het oude Rotterdam. Daar nam
zij de etalages van alle modewinkels
aandachtig in zich op, zoals blijkt
uit een brief aan haar nicht Yvonne.
Vesten, mantels, haas, vossen, marters,
gazelle: alles kon zij waarderen, maar
kopen deed zij niet. Yvonne had een
opleiding voor coupeuse/modinette
gevolgd en maakte de aangeschafte
materialen voor haar tante tot kleding
op maat. Bert Euser: “Tot nu toe

Leuvehaven enkele dagen na het bombardement.

uitgestald, om zo kopers en verkopers
aan te trekken. De ontwikkeling van
de staalindustrie veroorzaakte de verdere groei in de metaalhandel. Naast
het pand van Vles had dit bedrijf
nog twee oudere panden in bezit op
193 en 195. Eerst werd het pand op
Leuvehaven 193, met bovenwoning
en bedrijfsruimte, door Widenhorn
gehuurd; na twee jaar nummer 195
erbij. Volgens Evert Vles was het aan
de Leuvehaven niet altijd gerieflijk: bij
hoog water liepen de kelders onder en
stonden de stegen en de kade blank.
Het bedrijfspand van Widenhorn aan
de Leuvehaven, dat van 1919 tot 1940
heeft bestaan, had gezien de foto’s van
de buitengevels, zeker niet de uitstraling van een gereedschapswinkel.
Modinette
Maria Widenhorn-Brandt was een
zuinige vrouw, maar ging altijd wel
volgens de laatste mode gekleed. Ze

onbekende foto’s uit die tijd zouden
belangrijke aanwijzingen kunnen
bieden voor het reilen en zeilen van
de onderneming van Widenhorn.
Te denken valt aan een geparkeerde
bedrijfsauto, een bedrijfsnaam op het
pand, de uitstalling van producten of
productreclames. Helaas is dit alles
niet op de foto’s te vinden.’’
Op 28 november 1928 ging Yvonne
Hutsebaut, waarschijnlijk voor de
eerste keer alleen, bij haar oom Albert
en tante Maria op bezoek. Die avond
was zij met de trein uit Gent in Rotterdam aangekomen. Ze trof het die
nacht niet, getuige het korte verslag
in de brief aan haar moeder: ‘Het gaat
dusdanig slecht hier, omdat deze nacht
als gevolg van de storm het water
tot 50 cm in huis stond. Noch mijn
oom, noch mijn tante heeft kunnen
slapen. Er is tamelijk veel schade aan
de zware stukken die niet naar boven
konden om te redden.’ Niet bekend is

hoe vaak dit is voorgekomen in de 25
jaar dat de familie Widenhorn aan de
Leuvehaven heeft gewoond, maar het
gebied stond van oudsher bekend om
zijn overstromingen.
In december 1937 werd de binnenruimte van de beide panden en de
woning nog grondig gerenoveerd. De
Tweede Wereldoorlog begon voor Albert en Maria Widenhorn al even dramatisch als vijfentwintig jaar daarvoor
WO1. In 1914 was Albert als geboren
Duitser in feite stateloos. Hij was immers al meer dan tien jaar niet in zijn
geboorteland geweest en had daarmee
het Duitse staatsburgerschap verloren.
In 1940 was Albert inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander; Maria en hij
hadden in 1933 het Nederlanderschap
verkregen. De locatie van hun bedrijf
in Rotterdam aan de Leuvehaven gold
in 1919 als een ‘A-locatie’, midden
in het centrum van het haven- en
industriegebied van de Maasstad. Voor
de Duitsers was dit het gebied dat vernietigd moest worden om Nederland
tot overgave te dwingen. Op dinsdag
14 mei 1940 vielen tonnen Duitse
bommen op het centrum van Rotterdam. Ook A. Widenhorn’s Machine-,
Werktuigen- en Gereedschapshandel
werd geheel vernietigd. De woning
van Albert en Maria, boven nummer
193 gelegen, bleef evenmin gespaard.
Waar het echtpaar verbleef tijdens het
bombardement, is onbekend.
Afgelopen september kwam de
bedrijfsbiografie van Widenhorn uit
met als ondertitel: Op zoek naar de
ziel van de zaak. Hoe de Rotterdamse
technische handelsonderneming
Widenhorn negen ontwrichtingen in
de loop van honderd jaar heeft weten
te overwinnen. Een kloek boek van
376 pagina’s, met 750 foto’s. Het boek
heeft het formaat ‘stoeptegel’ met een
gewicht van 2,1 kg. Het is te koop bij
onder meer boekhandel Snoek aan
de Meent in Rotterdam en via www.
wiaeducational.nl De prijs is 50 euro.
Rein Wolters
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TANTE POST
J.M. Wols van der Wel en Ezn.
Misschien kan iemand mij iets meer
vertellen over de firma J.M. Wols van
der Wel Ezn, Ze waren begin 1900
gevestigd in de Korte Wijnstraat 4. Ik
weet het, het is lang geleden, maar je
weet maar nooit. De familie woonde
toen in de Avenue Concordia 5a,
Misschien heeft iemand foto’s van het
adres of papieren met die naam erop,
alle info is welkom.
Karel Vermeer
k.l.vermeer@upcmail.nl
Feijemoord – Europacup
Bij het lezen van de leuke column
Feijemoord (Gerard Cox, De OudRotterdammer van 12 november)
kwam bij mij een niet te vergeten
gebeurtenis boven drijven n.l.:
woensdag, 6 mei 1970, Feijenoord
Europees kampioen na de gewonnen
wedstrijd tegen Celtic. Ik was destijds
hoofdinspecteur aan het hoofdbureau van politie aan het Haagseveer.
Vanzelfsprekend rekenden wij er
destijds op dat het de daarop volgende
dag, donderdag 7 mei 1970 (Hemelvaartsdag), mede gezien de prachtige
weersvoorspelling, op de Coolsingel
de nodige drukte zou geven. Het
Feijenoordelftal zou dan namelijk op
het Stadhuis de nodige felicitaties in
ontvangst gaan nemen, om daarna
op het balkon te verschijnen. Voor
ons dus de openbare orde-vraag: hoe
houden wij dat spulletje goed onder
controle. We beschikten slechts over
twintig geüniformeerde dienders. De
Mobiele Eenheid (ME) kenden wij
nog niet, die moest nog geboren worden. If you can’t beat them, join them;
(Als je niet van hen kunt winnen, sluit
je dan bij hen aan). Die door mij in
Amerika opgedane wijsheid hanteerden wij als uitgangspunt tijdens de

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.

Film over Rotterdam in de
winter van 1940
In die bange tijd vol oorlogsdreiging
filmde Joh. de Boom de zeer strenge
winter met een prachtig beeld van de
Schiekade. De winter van 1939 – ‘40
was de koudste sinds 1845 en is het
onderwerp van de nieuwste terugkijkfilm
die Bas Romeijn over het Rotterdam van
toen heeft gemaakt en op zijn website
heeft gepubliceerd. Die koude had grote
gevolgen. Zo vond men op 2 januari aan
het Toepad in Tuindorp Vreewijk een
17-jarige fabrieksarbeider stervend naast
zijn fiets; aangezien er geen tekenen van geweld waren, moest hij door de kou bevangen zijn geweest. Ook meldden de
kranten een sterke stijging van het aantal begrafenissen op de begraafplaats Crooswijk. Op 30 januari werd onder zeer
zware omstandigheden de zesde Elfstedentocht verreden. Van de 2716 toertochtrijders bereikten er slechts 27 de finish.
Bij die strenge vorst probeerde men het scheepvaartverkeer eerst nog gaande te houden door schepen te voorzien van een
ijsbrekerneus en in konvooi te varen, maar uiteindelijk kon ook dát niet meer en lagen er bijna 1000 binnenvaartschepen
in de Waalhaven te wachten op betere tijden. De kachels snorden en de kolenhandelaren verkochten driemaal meer kolen
dan normaal. Maar door de sneeuwval, het wegvallen van de binnenvaart, én het vorderen van vrachtauto`s in verband
met de mobilisatie, ontstond een groot tekort aan spoorwagons en vrachtauto`s, waardoor de voorraden snel schaars
werden. Maar ondanks de kou en de oorlogsdreiging, probeerde het publiek zich te vermaken. Wie dit interessante stukje
geschiedenis wil zien kan daarvoor terecht op zijn website https://basromeijnfilms.blogspot.com

op de avond van genoemde overwinningsdag gevoerde dienstbespreking.
Om aan dat uitgangspunt zo goed
mogelijk te kunnen voldoen, liet ik
nog diezelfde avond, met voorbijgaan
aan de Winkelsluitingswet, ruim twintig Feijenoord-rozetten kopen. Kosten:
ongeveer honderd gulden (50 euro).
De volgende dag verschenen wij, met
die Feijenoord-rozetten op onze uniformpet, op de overvolle Coolsingel.
De gevolgen waren tweeledig: 1) wij
werden massaal begroet en toegejuicht
door de vele duizenden Feijenoordsupporters. 2) we hadden geen storende openbare orde-problemen. Via een
luidspreker liet ik vanaf het balkon
van het stadhuis de massa weten dat
de bus met het elftal vanaf Schiphol

Majorettes
Naar aanleiding van de foto in de laatste editie van De Oud-Rotterdammer
van 12 november, nr 23 hierbij een foto van de RET Harmonie. Op de foto
in de vorige krant staat de oud-burgemeester van Rotterdam. Hierbij een foto
uit dezelfde tijd. Ikzelf sta in het midden, miss Majorette. Zal zijn eind jaren
zeventig
Christina Trakzel
c.trakzel5@upcmail.nl
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onderweg was naar de Coolsingel.
Daar voegde ik nog spontaan aan toe
dat die cup tenslotte niet in Amsterdam, maar in Rotterdam thuishoorde.
Een opmerking die mij even later op
een schrobbering van een commissaris
kwam te staan. ‘Feyenoord-supporter
ben je niet voor je lol’, schrijft Gerard
Cox in zijn column. Inderdaad, waar is
de tijd gebleven, vraag ik mij soms af.
Niettemin denk ik nog steeds met heel
veel plezier terug aan die ‘7 mei-1970
Feyenoord-Coolsingeldag’. Slotvraag:
Wanneer gaan we een dergelijke dag
nog eens beleven?.
J.A. Blaauw
Oud-hoofdcommissaris van politie
Kaufmann
Met interesse heb ik het artikel
van Frans Willemsen in De OudRotterdammer gelezen over Kaufmann’s Huidenhandel in Rotterdam.
In 1954 kreeg ik een baan bij Silo
& Veembedrijf Concordia aan de
Persoonshaven in Rotterdam, alwaar
wij granen, zaden, peulvruchten en
allerhande goederen in opslag hadden.
Een van onze klanten was Kaufmann’s
Huidenhandel en wij hadden speciale kelders voor de opslag van ‘nat
gezouten splithuiden’, die in bundels
in die kelders werden opgeslagen. De
meeste huiden kwamen uit Uruguay.
Een van de directieleden was de heer
Gitter, die tevens de Consul van Israël
in Uruguay (Montevideo) was. De
heer Gitter was een zeer gewaardeerde
klant van ons. Naast splithuiden kregen wij in onze speciale douaneloods
grote partijen bewerkt en onbewerkt
leer in opslag en er kwamen dan ook
regelmatig mensen van Kaufmann
deze partijen controleren (samen met
of zonder kopers). Het is diverse keren
voorgekomen dat ik aan boord van

zo’n zeeschip met een touwladder aan
dek moest klimmen en dan door zo’n
mansgat naar beneden het ruim in
moest. De eerste keer vergeet ik nooit.
Die lui die daar beneden in de pekel
stonden,scholden me uit voor “flapdrol” en dat soort woorden en verdomden het mij te helpen. Dus dacht ik:
“Krijg de pest” en ben naar beneden
geklommen. Daar stond ik met mijn
schoen en sokken in de pekel. Ze
hebben zich rot gelachen, maar toen ik
eenmaal beneden was, hebben ze mij
goed geholpen. Toen ik met mijn natte
voeten, broek en sokken op kantoor
kwam, kreeg ik daar weer op mijn
donder; dat ik dat gedaan had, want ik
had geen verzekering voor ongevallen.
Gelukkig had men bij Concordia een
grote graandrogerij met zeer grote,
cokes gestookte, ovens, dus een van
de vuurmonden geopend, broek uit,
twee minuten of zoiets voor het vuur
gehouden, hetzelfde met de sokken en
schoenen en droog was ik weer, alleen
was alles wit uitgeslagen van de pekel.
Dus ook ik heb kennis gemaakt met de
huidenhandel Kaufmann.
Louis F.Hoogsteden
‘s-Gravenzande
a.f.hoogsteden@ifsglobe.com
Het Oude Noorden
Mijn buurman Leo had een werkster
gevonden. Zij woonde bij de Hildegardisstraat, of de Heer Vrankenstraat, of
de Bergselaan. Toen Leo pas alleen
kwam te staan, zaten er vlekken op
zijn trui. Ik zag dat in de lift. Nu heeft
hij een vouw in zijn Hiltibroek. Dat
hoort ook bij hem. Hij is met pensioen
en heeft veertig dienstjaren. Zijn hulp
heette geen Jansen, of Visser, of De
Jonge, of Keizer. Haar voornaam
was moeilijk. Ik zeg nu maar even
dat zij Natasja heette. Natasja was

altijd vrolijk. Zij zong als zij op haar
knieën de douche boende. Zij zong
ook als zij op de ladder de ramen
stond te zemen. Zij had een dochter.
Het eerste jaar vroeg Leo: “Heb jij
je dochter gedwongen haar huiswerk
voor school goed te maken?” Nee,
maar zij had wel gezegd, dat zij van
het lyceum af mocht. Dan kon zij, net
als haar moeder, ook de schoenenkast
van andere mensen opruimen. Toen de
dochter arts geworden was, wilde zij
nog niet gaan werken. Zij wilde graag
nog doorleren. Voor specialiste. De
moeder vond het best. En het meisje
slaagde. En werd in Brabant benoemd.
Op een dag lag er een prachtige
autosleutel op tafel. Leo zei: “Natasja,
wat is dat?” Zijn hulp pakte een stoel:
“Mijn dochter heeft een nieuwe auto
voor mij gekocht. Dit is de sleutel.”
Natasja had een traan in haar oog.
Leo ook.
Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
Schooien rond de kerk
Na het lezen van het verhaal
‘Schooien rond de kerk’ in De OudRotterdammer kwam bij mij de vraag
op waarom wij als kind ook altijd naar
de kerk moesten. Ik ben, net als mijn
zussen, gedoopt in de betreffende kerk
aan het Afrikaanderplein. Ik heb zelfs
nog mijn doopbewijs van 29 juli 1939,
één dag na mijn geboorte. Daarop
staat mijn doopnaam geschreven
en wel Johannes Kamp. Evenals de
namen van mijn ouders en de namen
van de getuigen, Hubertus Johannes
Panen en Cornelia Janetta Tobé. De
naam Panen heb ik later nog weleens
gehoord. Alleen staat mijn roepnaam,
Jan Kamp, er niet op; Jan Kamp. Als
we naar de kerk gingen, dan was het
nooit die grote kerk. Als ik de kleurenfoto bekijk van bioscoop Colosseum,
met op de hoek een café, zie ik daar
de Brabantsestraat, met aan het eind
het Patronaat waar veel jeugdwerk
werd georganiseerd. Daar ben ik jaren
gekomen en ben daar zelfs misdienaar
geweest. We hebben daar een leuke
tijd gehad. De straat waar ik geboren
ben, is gesloopt vanaf nummer 2
tot, ik denk, nummer 32. Zelf ben ik
geboren op nr 26 twee hoog. Ik heb
daar met vriendjes en vriendinnetjes
een leuke jeugd gehad, ondanks de
oorlogsjaren. Van alle kinderen ben
ik nog als enige in leven en ik heb
nog drie zussen, waarvan er één in
Amerika woont. De liefste zus van mij
woont in Gelderland en was kort geleden 65 jaar getrouwd. Een huwelijk
dat, omdat ze erg jong trouwden, geen
lang leven beschoren leek, maar mijn
lieve zus en beste zwager leven nog
steeds, net als ik.
Jan Kamp
jkamp@home.nl
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geadviseerd de website in de gaten te
houden voor de actuele openingstijden. Deze actie loopt van 16 november tot en met 4 december.

RET-spullen gezocht
Metrobestuurder zoekt spullen van of over de RET, om mijn verzameling uit
te breiden, maakt niet uit wat, alles is welkom.
Reacties gaarne naar: W.ooms94@upcmail.nl
Wim Ooms

Puch Maxi
Wie kan mij helpen aan een foto
van een Puch Maxi uit de zeventiger
jaren. Zonder berijder. Foto sturen
aub aan H.van der Kolk, Juliana van
Stolberglaan 8 A. 3051 CE Rotterdam. Kosten worden vergoed. Ik heb
de foto nodig voor een collage. Bij
voorbaat dank.

14, vanaf 16.00 tot 17.30 uur. De
Olijflaan is achter Plaswijck. Parkeren
is geen probleem. Kom een keer langs
met sportkleding en je kan meteen
meedoen. Het spelniveau is aangepast
aan senioren en is makkelijk te leren.
Inlichtingen op de website Rotterdam
sport onder Volleybal senioren. Bellen
naar 06-30918988 kan ook.

Anton en Hetty
hetton@versatel.nl

Help Sint in de Laurenskerk
Na het succes van vorig jaar organiseert de Laurenskerk ook dit jaar
weer een leuke Sinterklaasactie voor
kinderen. Direct na de intocht van
Sinterklaas, op 16 november, kunnen
kinderen t/m 12 jaar gratis de Laurenskerk bezoeken voor een spannende
zoektocht naar verloren Sinterklaaspakjes. In de Laurenskerk zijn allerlei
pakjes verstopt. Het is de taak voor de
kinderen al deze pakjes te vinden. Zijn
alle pakjes gevonden? Dan ligt er een
leuke beloning te wachten. Deelname
aan deze actie is gratis voor kinderen
t/m 12 jaar. De kinderen zijn van harte
welkom op dinsdag t/m zaterdag van
11.00 uur tot 17.00 uur. Wel wordt

En nu verder!
Oktober was de maand om een poging
te wagen te stoppen met roken.
November kan de maand zijn om wat
te gaan sporten. Dat kan bij ons, een
seniorenclub van volleyballers. Geen
club van lange mannen, maar een
mannengroep met gewone kwaliteiten. We spelen voor ons plezier met
minder strenge speleisen. Nu zijn er
in onze mannengroep twee dames
die ook graag aanvulling zouden
willen. We zoeken nieuwe leden, die
mee zouden willen spelen. Het is
op woensdagmiddag in de Olijflaan

EDS 100 jaar
Zaterdag 1 februari 2020 is het honderd jaar geleden, dat de voetbalvereniging Eendracht Doet Samenspelen
(EDS) werd opgericht. Leden van de
fusievereniging AGE, waar EDS in
is opgegaan, vinden dit een mooie
gelegenheid om op deze dag, na de
geslaagde reünie van bijna zeven jaar
geleden, weer eens een echt EDS-feest
te houden. Dit gaat plaatsvinden in
het clubhuis van AGE, in sportpark
16 Hoven aan de Van der Duyn van
Maasdamweg 601 bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport.
Dat voor veel leden EDS meer betekent dan alleen ‘een potje voetbal’,
blijkt wel uit het enorme aantal
aanmeldingen tot nu toe. Maar nog
niet iedereen heeft zich aangemeld,
dit kan via https://eds100jaar.wixsite.
com/eds100jaar Op deze site staat ook
het programma vermeld. Telefonisch
aanmelden kan ook bij Rinus van der
Linden: 0637-344223.
Café The Corner
Mijn oproepje (DOR d.d. 29-10) aangaande info – vorige eeuw – over café
The Corner aan de Brielselaan 2 (hoek
Mijnsherenlaan) bracht mij maar liefst
21 (!!) mailreacties met veel nuttige
informatie. Het bewijst maar weer dat
de historie op de linker Maasoever
enorm leeft. Mijn dank hiervoor. Een
en ander zal ik verwerken in mijn
nieuwe boek deel 5 Rotterdamse cafés,
dat in 2020 uitkomt. Wat ik nog mis is
een duidelijke interieurfoto. Wie heeft
een print voor mij? U zal mij enorm
blij maken!
Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com
06-18849644

Wie waren de Tien van Moeder?
In de vroege ochtend van zondag 18 februari 1945 worden op de provinciale
weg (nu N217) bij Heinenoord tien mannen doodgeschoten, als represaille.
Acht mannen kwamen uit Rotterdam, Voorne-Putten en Dordrecht. Wij
zijn op zoek naar informatie over hen. Een dag eerder werd op die plek een
NSB-burgemeester geliquideerd door leden van het verzet. De Todeskandidaten, die part noch deel hadden aan de liquidatie, werden vanuit het Oranje
Hotel in Scheveningen, via het Haagseveer in Rotterdam, naar de executieplek gebracht. De kogel werd hun lot. Eén van hen slaakte nog een laatste
kreet: Moeder. Het beeld Moeder markeert sinds 20 mei 1950 de plek van
de executie (foto MHW). Museum Hoeksche Waard wil in het kader van 75
jaar bevrijding deze tien mannen, die niet uit de Hoeksche Waard afkomstig
zijn, een ‘gezicht en een verhaal’ geven. Zij streden elk voor de vrijheid, die
ze niet mochten beleven. De namen zijn bekend en staan in het monument
gegrift, maar voor welke verzetsactiviteiten ze in het Oranjehotel gevangen
zaten, is nog grotendeels onbekend. Wie waren ze? Wat hadden ze gedaan?
Sinds wanneer zaten ze gevangen? Kortom alle informatie is welkom!
In Rotterdam waren actief: Albert Jappe Alberts, geb. 5 maart 1893 te Anrum
– tandarts te Rotterdam, Machiel Wilhelm Prohn, geb. 19 september 1897
Rotterdam – bankbediende, Hendrik Duvaloois, geb. 1 september 1912
Rotterdam – conciërge, Etienne de Bouter, geb. 5 augustus 1919 Rotterdam
– ambtenaar RGD, Cornelis Pieter Nonner, geb. 3 november 1919 Rotterdam
– electrotechnicus
In Rotterdam en Dordrecht was actief: mr. Emanuel Hamburger, geb. 8
augustus 1901 Nijkerk – leraar en advocaat.
Op Voorne en Putten waren actief: ir. Pieter van der Wallen, geb. 30 augustus
1900 Brielle – directeur kalkbranderij. Wouter Wilhelmus Cornelis Verkerk,
geb. 8 mei 1915 Amsterdam, marechaussee.
Uit Amsterdam waren afkomstig: Teunis Kooij, 29 april 1925 Amsterdam,
leerling Kweekschool voor de Zeevaart, Carl August Filipson, 15 november
1924, leerling Kweekschool voor de Zeevaart.
Heeft u informatie dan zouden wij die heel graag van u ontvangen via: Museum Hoeksche Waard: educatie@museumhw.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:

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.

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

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

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

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

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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.
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TANTE POST

dr. Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Ben Heck
bmaheck@hetnet.nl
Muloscholen
Muloscholen of uloscholen. Er waren
duizenden kinderen op. De HBS was
te ver weg. het Gymnasium was te
duur. En uloleraren gaven geweldig
goed les. Nu, in 2019 , zaten wij kofﬁe te drinken. En praatten over die
ulo van vroeger. de jaren rond 1960.
Angelien, die altijd zo stil is, kwam
ineens met een bekentenis : “Bij ons
was een Duitse leraar die ook gymnastiek gaf.
1 Ik was razendverliefd
2
3
4 op
hem. Als hij de klas binnenkwam tikte

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.

mijn hartje. Ik liet het niet merken.
Natuurlijk niet. Maar ik bad dat zijn
vrouw zou doodgaan.”

Paters Capucijnen
In de rubriek Tante Post in De OudRotterdammer van 12 november 2019
komt als eerste item een verhaal over
de Paters Capucijnen van Dr. Anton
de Man. Ik weet niet over welke
periode dit gaat, maar zelf heb ik in
de eerste helft van de jaren vijftig
op deze school gezeten. Het was het
Sint-Franciscuscollege, inderdaad aan
de Beukelsdijk. Echter, deze school
werd gerund door paters Franciscanen
(o.f.m.). Zij droegen inderdaad een
bruine pij en in mijn tijd was er maar
één pater, die altijd met blote voeten
in zijn sandalen liep. Welk vak hij gaf
weet ik niet, daar ik geen les van hem
heb gehad, omdat hij les gaf op het
Gymnasium terwijl ik op de HBS zat.
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Redder Coolhaven gezocht
Het artikel in de vorige De OudRotterdammer ‘Duitser redde mij van
de verdrinkingsdood’ roept bij mij de
volgende herinnering en zoektocht
op. Het was 22 september 1951, een
zaterdag. Mijn ouders woonden op
de Coolhaven 256d en waren die
middag naar een bijeenkomst in Den
Haag. Ik, geboren op 20 december
1949, destijds derhalve vier jaar, was
ondergebracht bij de benedenburen en
speelde op de kade van de Coolhaven.
Wat er gebeurde is lastig te achterhalen, maar plots lag ik in het water van
de Coolhaven. Zwemmen kon ik niet,
dus ik maakte bewegingen als een
hondje. Ik ging onder, kwam boven
en zag mensen op de kade staan. Ik
ging nog een keer onder, zag nog meer
mensen op de kader staan en bij de
derde, waarschijnlijk laatste keer dat
ik boven kwam, zag ik een persoon
een trap langs de muur afklimmen.
Hij stapte in een bootje dat daar lag
en heeft mij uit het water gevist met
een bootshaak
die zich
daarin bevond.
6
7
8
9
Later bleek de redder, zo blijkt uit het

KOUD HÈ?

nieuwsbericht in de krant, de 14 jarige
A.L. Boogerd van het Piet Heinsplein
te zijn, die de moed had mij uit het
water te halen. Wellicht leeft hij nog.
Hij zou nu 82 zijn of is er familie van
hem, met wie ik graag contact zou
willen hebben. Mijn ouders hebben
geprobeerd hem nog een huldeblijk
of penning te laten uitreiken, maar ik
begreep dat dat niet gelukt is. Mijn
enige herinnering daarna was dat ik
op de vliegende hollander van het
buurjongetje mocht rijden, wat voordien uitgesloten was. Het is met mij
allemaal goed gekomen.

Maar met De Oud-Rotterdammer
muts en sjaal zit u er warm bij!

Michiel van Ravesteyn
mgvanravesteyn@gmail.com
tel. 06-36190091
De Doelen en Gerard Cox
De zondagsochtendconcerten in De
Doelen werden aangekondigd door
Gerard Cox.Ddan zong hij altijd het
lied ‘Dat was de week in Rotterdam,
dat ouwe Rotjeknor daar houwe zo
van’. Het was altijd een succes. Ik
schrijf dit naar aanleiding van de
reacties op de bouw van de Doelen.
Het is nog steeds jammer dat Gerard
er mee gestopt is.

BESTEL ZE NU!
DE COMBISET VAN MUTS EN
SJAAL: € 32,95
DE MUTS: € 16,95
DE SJAAL: € 19,95
Leuk cadeau voor de feestdagen!
(leverbaar zolang de voorraad strekt)

P.C. Kloot-Kerssen
KRUISWOORDPUZZEL
tel. 078-6194622
12

15

16

17

5
13

Gebruik de bestelbon op de pagina van ‘t Winkeltje in
deze krant of bestel via de webshop op
www.deoudrotterdammer.nl

10ellykerssen@gmail.com
11

14

18

19

20

21

Puzzel mee en win !!!
22

23

28

24

29

33

25

26

30

34

27

31

35

ten toegestuurd voor het zondagochtendconcert ‘White Christmas at
de Doelen’ op zondag 22 december
(aanvang: 11.00 uur).

32

36

37

De38oplossing
van de puzzel van40vorige keer41sloeg op de landelijke 42
intocht van Sinterklaas43en luidde:
39
44

45

46

Zie ginds komt de stoomtrein
47

48

Wilt u ook kans maken op deze
prijs? Stuur dan uw oplossing voor
DONDERDAG 5 DECEMBER
12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

49

Uit de vele goede inzendingen
lootten wij vijf prijswinnaars 52
die ieder een53exemplaar krijgen toegezonden van het
50
51
fotoboek
‘Rotterdam
gefotografeerd
1960-1970’
met
foto’s
van
Henk
Hartog. De winnaars
zijn:60Wil Lammers, Riet
54
55
56
57
58
59
Verveer, Arnold Sitskoorn, J. Christen en A.H. van der Heijden.
61

62

63

64

KRUISWOORDPUZZEL

Ook
prijs in petto.
krijgen71ieder twee toegangskaar65 voor
66de nieuwe puzzel hebben
67 we weer een leuke 68
69 Vijf winnaars
70
72
Horizontaal

73

74

75

76

1. zuivelproduct;
7. nagerecht;
12. koordans; 13. vervallen gebouw; 14. boomsoort;
15. hare majesteit
(afk.);8117. bouwsteen77
78
79
80
tjes voor kinderen; 19. kapot (gebroken); 21. rivier in Italië; 22. lichte klap; 24. zuivelproduct; 27. voorzetsel (Lat.); 28. schoon82 uit de fotografie; 31. gong;
83 32. schijf of part; 33. vochtig; 35. met84
85
maakgerei; 30. term
plakband vastmaken;
37. waterdier;
38.86platte vloertegel; 41. grappenmaker; 42. plaats in Limburg; 44. houvast;
46.
loonarbeid
(job);
47.
taaie
kermislekkernij;
87
48. rechterlijke uitspraak; 49. autoped; 50. ruwe steenmassa; 52. uiting van vrolijkheid; 54. bewoner van Groenland;2 56.
hoofddeksel; 58. plaats in Polen; 61. dochter van Cadmus; 62. computerterm; 64. Amsterdamse kiosk onderneming (afk.);
7. 68.
nagerecht;
12. koordans;
vervallen
gebouw;
14. boomsoort;
15.
65.Horizontaal
jeugdpuistjes;1.67.zuivelproduct;
schapenproduct;
bontgekleurde
papegaai; 13.
70. meer
in Amerika;
72. oude
inhoudsmaat;
73.hare
Franse
majesteit (afk.); 17. bouwsteentjes voor kinderen; 19. kapot (gebroken); 21. rivier in Italië; 22. lichte klap; 24.
kaassoort;
76.
rekenopgave;
77.
militaire
politie
(afk.);
78.
militair
hoofddeksel;
79.
gemalen
graan;
81.
neon
(scheik.
afk.);
zuivelproduct; 27. voorzetsel (Lat.); 28. schoonmaakgerei; 30. term uit de fotografie; 31. gong; 32. schijf of 82.
part; 33. vochtig;
35. met84.
plakband
vastmaken;
37. waterdier;
38. platte
vloertegel;
grappenmaker; 42.
heidemeertje;
83. verdieping;
rivier in Utrecht;
86. verblijf
voor renpaarden;
87. attractie
in de41.Efteling.

plaats in Limburg; 44. houvast; 46. loonarbeid (job); 47. taaie kermislekkernij; 48. rechterlijke uitspraak; 49.
autoped; 50. ruwe steenmassa; 52. uiting van vrolijkheid; 54. bewoner van Groenland; 56. hoofddeksel; 58.
plaats in Polen; 61. dochter van Cadmus; 62. computerterm; 64. Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 65.
jeugdpuistjes; 67. schapenproduct; 68. bontgekleurde papegaai; 70. meer in Amerika; 72. oude inhoudsmaat;
1. spel
met vijf kaassoort;
dobbelstenen;
gewicht (afk.);77.
3. duivelsoord;
4. melkklier;
bemoediging
bij verdriet;
6. bibliotheek
(afk.);
73. Franse
76.2.
rekenopgave;
militaire politie
(afk.); 78.5.militair
hoofddeksel;
79. gemalen
graan;
81. neon (scheik. afk.); 82. heidemeertje; 83. verdieping; 84. rivier in Utrecht; 86. verblijf voor renpaarden; 87.
7. plagen
of
sarren;
8.
toegang
tot
een
huis;
9.
log
en
zwaar;
10.
persoonlijk
voornaamwoord;
11.
iemand
gedag
zeggen;
16.
attractie in de Efteling.

Verticaal

Chinese vermicelli; 18. voormalige Portugese kolonie; 20. ogenblik; 21. voor (in samenst.); 23. graafschap in Engeland; 25.
Verticaal 1. spel met vijf dobbelstenen; 2. gewicht (afk.); 3. duivelsoord; 4. melkklier; 5. bemoediging bij verhemellichaam;
26. bedien in een café; 27. aangenomen houding; 29. kunstboter; 32. melk met ijs en vruchten; 34. aanduidriet; 6. bibliotheek (afk.); 7. plagen of sarren; 8. toegang tot een huis; 9. log en zwaar; 10. persoonlijk voornaamwoord;
11. iemand
zeggen;
vermicelli;
18. voormalige
Portugese
kolonie;
ogen- 42.
ding
op vrachtwagens
(afk.); gedag
36. mascotte
van16.
de Chinese
Efteling; 37.
op grote afstand;
39. slordige
vrouw; 40.
plaats20.
in Japan;
blik; 21. voor (in samenst.); 23. graafschap in Engeland; 25. hemellichaam; 26. bedien in een café; 27.
dranken
braspartij;
43.
lastdier
(mv.);
45.
baarsachtig
visje;
46.
waterbron;
51.
familielid;
53.
Ned.
politieke
partij;
54. Ned.
aangenomen houding; 29. kunstboter; 32. melk met ijs en vruchten; 34. aanduiding op vrachtwagens (afk.);
36. mascotte
vanmens;
de Efteling;
37. opBraziliaanse
grote afstand;
39. slordige
vrouw;
plaats in bod
Japan;
42.59.
dranken bras- 60.
kaassoort;
55. jong
56. bekende
voetballer;
57. tegen
elk 40.
aannemelijk
(afk.);
onvriendelijk;
partij; 43. lastdier (mv.); 45. baarsachtig visje; 46. waterbron; 51. familielid; 53. Ned. politieke partij; 54. Ned.
zuivelproduct;
62. rotzooi; 63. molentrechter; 66. wedstrijdbeker; 67. aanlegplaats; 69. vlaktemaat; 71. elektrisch geladen
kaassoort; 55. jong mens; 56. bekende Braziliaanse voetballer; 57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59.
onvriendelijk;
62. rotzooi;
63. molentrechter;
67. aanlegplaats;
69. vlakmaterieel
deeltje;60.
73. zuivelproduct;
oud Ned. betaalmiddel;
74. inwendig
orgaan; 75.66.
deelwedstrijdbeker;
van voet; 78. blauwe
werkkiel; 80. kippeneigentemaat; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. oud Ned. betaalmiddel; 74. inwendig orgaan; 75. deel van
schap;
82.
Verenigde
Naties
(afk.);
85.
met
name
(afk.).
voet; 78. blauwe werkkiel; 80. kippeneigenschap; 82. Verenigde Naties (afk.); 85. met name (afk.).

2

1

83

40

54

67

14

11

65

68

33

86

49

75

31

48

84

62

26

36

8

70

29

43

59

63

4

71

15

16

22

23

28

38

41

7

8

29

19

39

35

27
32

36

37

41

42

45

47

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

59

70
75

79
83

60

64
69

74

78

53

63

67

72

11

21

31

40

10

20

26

30
34

9

14

25

44

65

6

18
24

33

86
38

5
13

17

82

44

4

12

77
46

3

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. nagerecht; 12. koordans; 13. vervallen gebouw; 14. boomsoort; 15. hare
majesteit (afk.); 17. bouwsteentjes voor kinderen; 19. kapot (gebroken); 21. rivier in Italië; 22. lichte klap; 24.
zuivelproduct; 27. voorzetsel (Lat.); 28. schoonmaakgerei; 30. term uit de fotografie; 31. gong; 32. schijf of
part; 33. vochtig; 35. met plakband vastmaken; 37. waterdier; 38. platte vloertegel; 41. grappenmaker; 42.
plaats in Limburg; 44. houvast; 46. loonarbeid (job); 47. taaie kermislekkernij; 48. rechterlijke uitspraak; 49.
autoped; 50. ruwe steenmassa; 52. uiting van vrolijkheid; 54. bewoner van Groenland; 56. hoofddeksel; 58.
plaats in Polen; 61. dochter van Cadmus; 62. computerterm; 64. Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 65.
jeugdpuistjes; 67. schapenproduct; 68. bontgekleurde papegaai; 70. meer in Amerika; 72. oude inhoudsmaat;
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Goed
verzekerd met

het
Rotterdam
pakket

Het VGZ Rotterdampakket is voor alle Rotterdammers.
Kies voor dit pakket en profiteer van de volgende voordelen:


Mogelijk eigen risico van € 50



Tot 20 behandelingen fysiotherapie



Volledige bril of lenzen



Tot € 400 voor preventieve zorg



Tot € 500 voor tandzorg

De hoogte van de vergoedingen hangt af van het door u
gekozen pakket. En mogelijk betaalt de gemeente mee aan de premie.

Bereken uw
premie op
vgz.nl/rotterdam

