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Zo trots als een aap op een geverfd pak
Het is toch frappant dat er
bij het lezen van De OudRotterdammer steeds weer
herinneringen uit het verleden
worden opgeroepen. Deze
keer reageer ik op het verhaal
van Rein Wolters, die in zijn
jonge armoedige jaren werd
nagejouwd, omdat hij gekregen kleren van anderen droeg.
De herinnering van mij gaat nog
verder terug. Voor de oorlog hadden vaders, die werkloos waren en
dagelijks moesten stempelen, recht op
een klerenkaart voor hun kroost. Onze
vader was ook werkloos, dus droegen
wij allemaal in ons grote gezin die
eenheidskleding, maar ook de verstrekte klompen. We waren trouwens
niet de enige. Doordat we in een arbeidersbuurt woonden, viel dat niet zo
op. Maar spelend of bewegend buiten
onze buurt was je voor iedereen gebrandmerkt. Niet dat ik daar onder heb
geleden, zoals Rein. In die periode in
de stad was het een bekend verschijnsel dat kinderen die gekleurde geruite
blouses, eenheidsbroeken, kousen en
klompen droegen. De meisjes ook met
eenheidsjurken en zwarte kousen.
Oorlogskwaliteit
Tijdens de bezetting hadden de Duitse
bezetters al snel die verstrekking
opgeheven. Door die afschafﬁng werd
de schaarste aan kleding nog erger.
Door de oorlogshandelingen was er
veel vernield. Dus vonden de Duitsers
dat iedereen maar aan het werk moest,
desnoods in Duitsland. Intussen waren
alle bruikbare grondstoffen al geroofd
en naar de heimat Duitsland vervoerd
of gebruikt voor de oorlogsindustrie.
Dat ging men al snel merken aan
de dagelijkse kleding. De groei en
slijtage aan kleding gingen ondanks
alle gebrek gewoon door. Alle nieuwe
kleding en schoeisel kwam op de bon
en was van slechte oorlogskwaliteit.
Om het gebrek aan goede spullen te
compenseren, droegen na verloop van
tijd mensen kleding die jarenlang op
zolder in de mottenballen had gelegen
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Kinderen met gekregen kleding in 1946. (foto: Anefo/Nationaal Archief)

of onderin de lorrenzak had was
beland.
Trapnaaimachine
Thuis werd in ons grote gezin (zes
meiden en vier jongens) altijd al zuinig met kleding omgegaan. Te klein
geworden kleding werd, wanneer
nodig, ver- of hersteld, weer voor een
jongere pasklaar gemaakt. Oud breiwerk werd uitgehaald, zodat er geen
draadje wol of garen van verloren
ging. Avond aan avond zaten we aan
tafel om met het overgebleven spul
weer een enigszins fatsoenlijk stuk
kleding te breien of te naaien. Ieder in
ons gezin kon overweg met naald en
draad. Veroorzaakte gaten in sokken
of kousen moesten na de was, onder
wakend oog van moeder, ook door
de jongens zelf gerepareerd worden.
In die armoedige toestand heeft onze
oude trapnaaimachine vele overuren
gemaakt. Zodoende hoefden we
geen gebruik te maken van de welig
tierende zwarte markt.
Kledingimprovisatie
Persoonlijk kan ik mij nog een voor-

val van kledingimprovisatie in 1944
herinneren. Als oudste van de jongens
had ik natuurlijk niet het geluk te klein
geworden kleding van een grotere
broer te krijgen. Nee, ik was aangewezen de ook schaars aanwezige, te
grote, ouderwetse kleding van mijn
vader te gaan dragen. Ondanks het
begrip van die netelige situatie gaf
dat voor een opgroeiende 16 jarige
puber toch al gauw problemen. Maar
ja, in een oorlog is weinig plaats voor
persoonlijke voorkeuren.
Rol stof
Gelukkig had mijn moeder enig begrip
voor mijn bedenkingen en op een
gegeven moment lag er een grote rol
stof in huis. Allemaal nieuwsgierig op
welke wijze die was georganiseerd.
Maar het is nooit duidelijk geworden
waar die rol stof vandaan was gekomen. In de oorlog zijn er veel zaken
waar men niet of niet zo makkelijk
over sprak.
Het was een soort tapijtstof, die voor
de oorlog speciaal gebruikt werd voor
het aankleden van winkeletalages en

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

010 418 23 33 | www.hess.nl

030-6063944 / www.mpo.nl

dergelijke. Eigenlijk niet geschikt
voor kleding. Maar in onderlinge
samenwerking werd van die stof voor
mij een kostuum gemaakt. Een lange
broek en een, zoals men het toen
noemde, een klettervest. Een mooi
pak; er was weliswaar geen vouw in
te krijgen, maar toen ik het aanhad
beviel ook de licht beige kleur me
minder.
Regenbui
Geen probleem volgens moeder. Ze
had nog kledingverf en gaf het pak gewoon mijn mooie blauwe lievelingskleur. Met stijgende verbazing bekeek
ik de onderdompeling en na verloop
van de kleurwassing het resultaat. Het
lijkt heden onwaarschijnlijk, maar
toen was ik zo trots als een aap met
zeven staarten.
Ik was vrijwel de enige die over zo’n
mooi blauw zondags pak kon beschikken. Bij de vrienden moest ik mij als
een mannequin omdraaien om me van
alle kanten te laten bekijken. Aan deze
euforie kwam na enige tijd in gebruik
abrupt een einde. Een ﬂinke regenbui

was daar schuld aan.
Enorme tegenvaller
Reeds tijdens de bui begon de stof aan
de natte voorkant te krimpen. Ik zag
ook dat de blauwe verf aan het oplossen was en later, bij thuiskomst, bleek
tot onze verbazing dat de blauwe verf
zelfs was doorgelopen naar ondergoed
en huid. Een enorme tegenvaller. Het
grote gebrek aan zeep was toch al
een probleem en met het wassen van
het ondergoed kwam er nog een probleem bij. Met de voorhanden zijnde
zandzeep (schuurzeep) kreeg ik mijn
body wel schoon, maar niet striemvrij.
Met enige kunstgrepen in een teil
water werd de overgebleven verf eruit
gespoeld. Na droging kon ik het pak
verder dragen met een niet meer te
deﬁniëren kleur.
M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl
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4-wiel scootmobiel
Mercurius

Wij zijn er om u te helpen

24 uur per dag bereikbaar.

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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

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.

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

Zeer comfortabele scootmobiel:

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

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.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.
Michel Aalberts
Logistiek Planner
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

NAAM: DONOVAN FELTER

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

NIEUWE
SNEAKERS OF
MIJN ZORGVERZEKERING
BETALEN?
‘Ik heb mijn les geleerd. Wat hoort bij een gezonde financiële
huishouding? Dat je vooruitkijkt.’ Kijk voor het uitgebreide verhaal van
Donovan op www.komuitjeschuld.nl
Veel Nederlanders hebben geldzorgen. En die zorgen worden
vaak groot omdat de meeste mensen gemiddeld 5 jaar wachten met
hulp zoeken. Hulp nodig? Ga langs bij een VraagWijzer of het
Jongerenloket. Of bel 14010.

- €6.178

KOMUITJESCHULD.NL
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Spelersvrouw hield het niet droog
Dit verhaal is een kleine aanvulling op het artikel van Jan Blaauw in De Oud-Rotterdammmer van
26 november 2019, over het jaar dat Feyenoord de Europacup won. In tegenstelling tot wat Jan
Blaauw zei in zijn oproep naar de supporters, dat de bus met spelers van Schiphol op weg was naar
de Coolsingel, was dat vliegtuig met spelers en spelersvrouwen uitgeweken naar het vliegveld
Zestienhoven, omdat de drukte op de rijkswegen naar Rotterdam zodanige vormen aannam, dat
verantwoord rijden niet mogelijk was.
Toen ik als diender aan de Oostervantstraat die donderdag 7 mei 1970
in dienst kwam omstreeks 13.30 uur,
kreeg ik van de wachtcommandant de
sleutel van een C-10 in mijn handen
gedrukt met de boodschap ‘meld je
met je maat bij het vliegveld Zestienhoven en kijk maar wat je daar doen
kunt’.
Op Zestienhoven kreeg ik van de chef
van dienst ter plaatse de opdracht naar

de Doenkade te rijden om vandaar de
bussen met spelers en spelersvrouwen
te begeleiden. Enige haast was geboden, omdat de bussen het vliegveld
aan de achterzijde al hadden verlaten.
Konvooi
Kort nadat ik de C-10 geparkeerd had,
zag ik het ‘konvooi’ al aankomen.
Voorop zeven of negen motorrijders in
v-vorm. Ik moest snel een beslissing

Talloze Feyenoord-supporters wachtten 7 mei 1970 op de spelers op het platform van vliegveld
Zestienhoven. Foto Rob Mieremet/ANEFO

CCtje Vuur

Pas toen ik een foto zag van
die twee houttorens op het
strand van Scheveningen,
vorig jaar genomen, besefte
ik wat een enorme dingen dat
waren en kreeg ik een idee
wat er zou kunnen gebeuren
als je dat in de fik stak. Nou,
dat hebben we gezien. Toevallig zag ik ook een stukje film
van wat er die nacht gebeurd
is.

c foto burosolo.nl

Onvoorstelbare vonkenregens over de
huizen, het is een godswonder dat de
hele boel niet in de hens gevlogen is.
Als je bij je volle verstand bent dan is
het toch vrij eenvoudig te begrijpen
dat zoiets niet meer kan, dat zoiets een
totaal uit de hand gelopen gebeuren betreft? Dat er hier bovendien sprake was
van een volledig falend toezicht van
instanties die ervoor moeten zorgen dat
je veilig kunt wonen?

Cox Column

Je hebt burgemeesters en burgemeesters, en er zijn erbij die totaal door de
mand vallen bij, hoe zal ik het zeggen,
gebeurtenissen die anders lopen dan
de bedoeling is. De burgemeester van
den Haag, die daar natuurlijk ook zat

nemen: ging ik voor de motorrijders
rijden of tussen de spelersbus en de
bus van de spelersvrouwen. Ik koos
voor het laatste.
De opdracht was: er mocht niet
gestopt worden voor wat voor incident
dan ook en de snelheid moest constant
op ongeveer 50 kilometer per uur
gehouden worden.
Door het dolle
Via de Doenkade draaiden wij de
Rijksweg 13 op. De Rijksweg stond
vol met geparkeerde auto’s. Slechts
een kleine middenstrook was beschikbaar om met de bussen doorheen te
manoeuvreren.
De supporters langs de route waren
door het dolle heen en de buitenspiegels van mijn C-10 kregen het
flink te verduren. Echter, zonder
noemenswaardige incidenten reden
wij via onder andere de Abraham van
Stolkweg, Beukelsweg en Beukelsdijk
naar het centrum.

vanwege het vrouwenquotum, had in
de aanloop van de dingen die komen
zouden eigenlijk alles al fout gedaan.
Je kunt bepaalde dingen afspreken, met
name de hoogte van de brandstapels,
maar dan moet je wel een beetje controleren of die afspraken ook worden
nagekomen. En als je eigen brandweer
en je eigen politie je gaan waarschuwen
dat een en ander de rampzalige kant
dreigt op te gaan dan kun je natuurlijk
niet op je gemak ouwejaar gaan vieren
in de hoop dat de wind gunstig staat.
En je al helemaal niet laten intimideren
door een tegenpartij die ongetwijfeld
niet de makkelijkste is in de omgang.
Ik zeg niet dat het eenvoudig is maar
daarom is het ook een prima betaalde
baan, met ongetwijfeld een riante
wachtgeldregeling.
Even tussendoor, snapt u iets van die
regeling? Nou ik niet. Als je iets geweest bent, voor mijn part minister, en
je belandt daarna in de kamer dan heb
je toch een inkomen? Dan hoef je toch
geen wachtgeld, want je wacht toch
nergens meer op? Dan is het toch alleen
maar hebberigheid? Wie het anders ziet
mag het zeggen.

Jan Blaauw spreekt de menigte toe vanaf het bordes op de Coolsingel

Luchtbrug
Ter hoogte van de Statentunnel kregen
wij de opdracht linksaf te slaan en
de tunnel in te rijden, omdat rijden
over het Weena niet te doen zou zijn,
gezien de menigte die zich daar had
verzameld.
We kozen daarom voor een route via
onder andere de Walenburgerweg
en de Meent en reden zo naar de
achterzijde van het politiebureau,
waar de spelers, de spelersvrouwen en
genodigden via een luchtbrug tussen
het bureau en stadhuis het stadhuis
binnen konden gaan, waarna het feest
kon losbarsten.
Politie-Daf
Ik heb nog een kleine anekdote.

Het was weer koren op de molen van
hen die zeggen dat de hoge heren het
voor elkaar allemaal goed regelen,
terwijl Jan met de Pet maar moet
zien hoe hij rondkomt. Dat hoor je
trouwens steeds meer een heftiger, dat
de poen bij de bovenlaag zit terwijl aan
de onderkant Schraalhans nog altijd
keukenmeester is. Kijk in de krant, de
miljarden vliegen je om de oren, maar
als een buschauffeur, hetgeen ik zestien
jaar lang onder de naam Jaap Kooiman
bij de RET geweest ben, tien minuutjes
wil hebben om te kunnen plassen dan
is dat te duur en dan is daar geen geld
voor.
Maar daar gaat het nu niet over.
Fikkie stoken, het is natuurlijk het
leukste dat er is, dat dan weer wel. Als
je vroeger lucifers had gejat, en je was
er in geslaagd ergens in de paadjes van
tuindorp wat brandbaars bij mekaar te
schrapen, dat was magisch. Je maakte
vuur, je schiep wat!
En een mooie brand was ook nooit
weg. In het liedje “M’n opa” van Annie
Schmidt staat ook zo ongeveer:

Achter het konvooi reed een politieDaf met daarin de wijkagent van
Overschie. Toen wij op de Walenburgerweg reden, zag ik dat de bus met
spelersvrouwen even stopte en hoorde
over de radio de mededeling dat een
van de spelersvrouwen dringend een
lingeriewinkel moest bezoeken, omdat
haar emoties haar de baas waren
geworden.
Ik zag dat de vrouw vanuit de bus in
de politie-Daf stapte. Het was de zeer
ervaren wijkagent wel toevertrouwd
samen met de dame in kwestie dit
klusje te klaren.
Rob Diederik
robert.diederik@hetnet.nl

“Samen naar de apies kijken, samen
naar het strand.
En als je geluk had ging je samen naar
de brand…”
Ik heb weinig grote branden gezien in
mijn leven. Eind jaren vijftig was er
een ergens voorbij de Kuip, richting
IJsselmonde, en zag ik de Ahrens- Fox
aan het werk, die formidabele blusauto
van de Rotterdamse brandweer.
Een brand herinner ik mij levendig. Het
zal geweest zijn in de eerste maanden
van 1945. De Moffen, die in de gaten
hadden dat ze aan het kortste eind
gingen trekken, bliezen toen voor de
poepelegein nog even het grootste deel
van de havenwerken op. Het was nacht,
mijn vader haalde mijn broer en mij
uit bed, ik was vier jaar, en met een
dikke jas aan gingen we het dak op,
we woonden op de Bree, en zagen in
de verte het laaiende vuur van de werf
van Piet Smit. Dat zal ik nooit meer
vergeten.
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KUNSTGEBITTEN
ROTTERDAM

Bel voor
een gratis en
vrijblijvend
adviesgesprek

Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

info@kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus

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

* Opvulling (rebase)
dezelfde dag klaar

* Contracten met alle
zorgverzekeringen

* Noodprothese
* Digitale afdrukken

* Volledige prothese

* Vast gebit

* Gedeeltelijke prothese/frame

* Zachte prothese

* Implantaat / klik prothese
* Reparatie klaar terwijl u wacht

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Kerst– en Nieuwjaarreizen

010 - 4101679

www.kunstgebittenrotterdam.nl
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NIEUW

Aan huis
behandelen
zonder
extra kosten

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

rting
20% Ko

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

* Aangesloten bij
beroepsvereniging ONT

Kerst of Oud & Nieuw Wunderland

Kerstmarkten Valkenburg

Avond en
weekend
behandelingen
in overleg

3 dagen All Inclusive slechts € 239,239,- p.p.

3 dagen All Inclusive slechts € 127,127,- p.p.

Kerst autoreis Bonte Wever / Assen

en nog veel meer sfeervolle
s– Kerst & Nieuwjaars reizen
Najaars–
voor alle vakanties zie:

4 dagen All Inclusive slechts € 369,369,- p.p.

Kerst autoreis Asten / Brabant

5 dagen Nobis Hotel slechts € 285,285,- p.p.

Lid van

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Herdacht worden
zoals u bent
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

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

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

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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Zijn we burgemeester Thomassen vergeten?
Het is opvallend hoe weinig reacties er op de ‘Ken je dit nog’ van vier weken
geleden binnenkwamen. Zouden we met z’n allen burgemeester Thomassen al
een beetje vergeten zijn? Is het te lang geleden? Of is de pagina simpelweg aan
u voorbij gegaan? Op deze Ken je dit nog-pagina toch enige reacties en foto’s van
de oud-burgemeester van Rotterdam ter herinnering aan deze markante eerste
burger van de Maasstad.
Anja van Milligen: “Op deze foto staat burgemeester Thomassen. Dit was de RET drumband
en majorettes en ik sta zelf links in het midden.
Wat leuk om deze foto terug te zien.”

Jaap van Merwede: “De burgemeester op de foto
is burgemeester Wim Thomassen. Die noemden
ze vroeger ook wel ‘Dux’. Waarom weet ik niet.
Het was een aardige, sociale man. Hij was ook
van de PvdA. Dat was toen de belangrijkste
partij in de gemeenteraad.
Rotterdam was toen nog
rood.”
Denise Poortvliet: “Afgaand op de majorettes
en het gebouw zal het
om de opening van een
pand in Rotterdam zijn
gegaan. Ik weet niet welk
gebouw. Maar de man in
het midden moet volgens
mij de oud-burgemeester
Thomassen zijn. Met wat
speurwerk heb ik uitgevonden dat hij burgemeester van Rotterdam was
van 1965 tot in 1974. Hij
schijnt ook burgemeester
te zijn geweest van Zaandam en Enschede.”

Bij de opening van het wijkcentrum in Middelland kreeg burgemeester Thomassen
(r) symbolisch een grote sleutel overhandigd

Ken je dit nog?

Ricardo van Dam: “Grappig die majorettes. Dat zie
je tegenwoordig niet meer.
Misschien nog in Brabant
en Limburg met carnaval
of zo, maar verder heb ik

Nr. 206

dat al jaren niet meer gezien. Vroeger zag je nog
wel muziekkorpsen op straat, die vaak vooraf
werden gegaan door majorettes. Bij de intocht
van de avondvierdaagse bijvoorbeeld of met een
lampionnenoptocht met Koninginnedag.”
M.H. van Stipriaan: De door u gepubliceerde foto
onder nummer 204 toont oud-burgemeester van
Rotterdam Wim Thomassen. Een echte PvdAman. Hij is ook Eerste Kamerlid geweest. Hij had
iets belerends over zich. Niet zo gek voor een
oud-docent.”
Simon Verdoorn: “Op de foto van Ken je dit
nog zie ik deze keer de vroegere burgemeester
Thomassen staan tussen de majorettes. De foto is
genomen bij de opening van een wijkcentrum in
de jaren zeventig.”
Bart van Vliet: “Burgemeester Thomassen opende
in 1973 met zijn vrouw het wijkcentrum Middelland aan de 1ste Middellandstraat. Het was een
hele feestelijke bedoening. Wie het meisje is dat
hij op z’n arm heeft, weet ik niet.”
Jacob Verwilligen: “Dit is burgemeester Thomas-

Ken je dit nog? Toen deze kerk veertig jaar bestond, werd dat gevierd en was de kerk tot de laatste plaats
bezet. Drie jaar later was het gebouw gesloopt. Weet u nog om welke kerk het ging? Kwam u er wel eens
en heeft u er herinneringen aan? 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.

sen bij één van z’n ofﬁciële plichtplegingen in de
stad. Ongetwijfeld een opening of iets dergelijks.
Thomassen was een prima burgemeester. Ik
moet zeggen dat onze Maasstad het altijd wel
getroffen heeft met de burgervaders. Ook André
van der Louw, Bram Peper, Ivo Opstelten en
nu ook Aboutaleb vind ik heel sterke ﬁguren.
Dat hoort ook bij zo’n stad. Mensen die dicht
bij de bevolking staan en zorgen dat het niet uit
de klauw loopt. Maar in de tijd van Thomassen
ging het er natuurlijk wel heel anders aan toe dan
tegenwoordig. Het is allemaal wat grimmiger
geworden. Toch houd ik nog steeds van deze stad,
ook al woon ik er niet meer. Ik kom er nog graag
en vind het heerlijk om af en toe nog lekker plat
Rotterdams te horen praten.”
Jacques van Loon: “De man in het midden van
de foto van de ‘Ken je dit nog’ is burgemeester
Thomassen. Gek, ik weet niet eens meer hoe hij
van z’n voornaam heette. Langzaam maar zeker
vervagen al die herinneringen. Ik zou ook niet
weten wat de man hier aan het doen was. Volgens
mij was het wel een PvdA-burgemeester, want
Rotterdam was toen nog een rooie stad.”

Burgemeester Thomassen (l) op bezoek in het Zakkendragershuisje, 1966
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BLONK

VERHUIZINGEN

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

WIJ ZIJN DE KERSTMAN NIET!

MAAR WE HEBBEN WEL EEN GEWELDIG CADEAU VOOR U

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

Woensdag = Kibbelingdag
500 gram

+ 100 gram GRATIS
Bewonder vanaf woensdag
18 december onze KERSTTOONBANK
en laat u inspireren voor een paar
gezellige en smakelijke dagen
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

20 % KORTING OP ONZE OFFICIELE COURTAGE VOOR IEDEREEN DIE 65 JAAR OF
OUDER IS 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.
HELE FIJNE KERSTDAGEN TOEGEWENST.
Team L H Makelaars

LH Makelaars kijkt verder!

010-4520200

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

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

gbaar
f verkrij
Exclusie otterdam
R
in regio
plein
rg Oost
o
z
d
n
o
M
ij
b

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

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Schenken is een mooie manier om vermogen over te dragen aan een volgende
generatie en die volgende generatie een
beetje te helpen in het leven. Schenken
kan op veel manieren. Zo kunt u daadwerkelijk geld schenken in een envelop
of via de bank, voorwerpen schenken
of zelfs uw huis. Als uw vermogen in
de stenen zit, kan dit ook op papier bij
de notaris. Daar krijgen wij regelmatig
vragen over. De schenker schenkt dan
een bedrag en hij/zij leent dit direct
weer terug van de ontvanger. Om hier
erfbelasting mee te besparen, moet de
schenker over de lening die dan ontstaan is elk jaar 6 procent rente betalen.
Dat gaat goed tot het fout gaat. Soms
is er wel erg veel gegeven en blijkt het
inkomen op een moment onvoldoende
om de rente te betalen. Soms vergeet
men het gewoon of is de relatie met de
ontvanger vertroebeld. Wat ook de reden is, voor de erfbelasting telt het ooit
geschonken bedrag dan gewoon weer
mee. Gaat het wel goed, dan vormt de 6
procent rente nog een mooie extra vermogensoverdracht en is later toch een
leuk bedrag aan erfbelasting bespaard.
Hoewel daadwerkelijk schenken vrijwel
altijd onze voorkeur heeft, kan de papieren schenking ﬁscaal interessant zijn,
bijvoorbeeld om uit het 20%-tarief voor
de erfbelasting te blijven. Ons advies:
eerst uitrekenen hoeveel erfbelasting
er verschuldigd is, dan bepalen of echt
geld geschonken kan worden en zo niet,
uitrekenen of een papieren schenking
ﬁscaal interessant kan zijn. Wij helpen u
daarbij graag.

Dinsdag 10 december 2019

pagina 7

Deze maand nog actie
om belasting te besparen
Mijn vrouw en ik hebben
beiden inkomsten uit AOW
en een paar pensioentjes.
Ieder jaar doen we aangifte
inkomstenbelasting en ieder
jaar moeten we een bedrag
bijbetalen We zijn redelijk gezond en geven het nodige aan
goede doelen. Zijn er voor
ons nog belastingtips waar
we wat aan hebben?
Er zijn maar weinig mensen die graag
belasting betalen; althans wij kennen
er niet zoveel. Het is dus in de laatste
maand van het jaar verstandig nog
even na te denken of er mogelijk nog
belasting te besparen is bij de aangifte
over 2019. Maar in feite zijn er niet
zoveel belastingtrucs en volgend jaar
worden dat er nog weer minder.
Voor gepensioneerden zitten de
meeste aftrekposten bij de betaalde
hypotheekrente, het pensioen dat u
aan uw ex betaalt, de zorgkosten die

Minder aanrechtsubsidie
Ontvangt u als weinig of niet verdienende partner maandelijks de algemene hefﬁngskorting, ook bekend als
‘aanrechtsubsidie’, dan moet u oppassen als uw man (of vrouw) de eerste
AOW en pensioen ontvangt. Neemt
het inkomen erg af en is er daardoor
minder inkomstenbelasting verschuldigd dan voorheen, dan kan het zijn
dat ook de ‘aanrechtsubsidie’ minder
wordt. Dit, omdat iemand als niet
of weinig verdienende partner nooit
meer belasting terug kan ontvangen
aan ‘aanrechtsubsidie’ dan dat de
andere partner aan belasting betaalt.
Maak dus een berekening hoe dit
bij u gaat uitpakken. Beter zet u de
aanrechtsubsidie stop dan dat u later
€ 2000 of meer moet terugbetalen
Kosten en legitieme
Bent u onterfd of heeft u de legitieme portie om andere redenen zelf
ingeroepen, dan heeft u recht op de
helft van wat u normaal gesproken
zou hebben geërfd. Normaal is in dit
geval, dat wat er is bij overlijden,
plus alles dat kinderen bij leven
(vanaf € 500) en dat wat derden de
laatste vijf jaar geschonken hebben
gekregen. Daar gaan schulden van

€ 35.000. Tot die eerste schijf wordt
het tarief 19,2 procent, tussen de €
35.000 en € 68.500 is dit 37,1 procent
en daarboven (net als bij de AOWminners) 49,5 procent. De belastingtarieven wijzigen dus enigszins,
waarbij het tarief in de lagere schijven
wat hoger wordt. Vanwege het feit
dat de hefﬁngskortingen toenemen,
is de conclusie dat de uiteindelijk
verschuldigde belasting min of meer
gelijk zal blijven.

u gemaakt heeft, zoals medischeen tandartskosten, reiskosten voor
doktersbezoek, medicijnen die niet
vergoed worden door de verzekering, maar wel zijn voorgeschreven
door een arts of extra waskosten bij
bijvoorbeeld incontinentie of ziekte.
Ook extra huishoudelijke hulp is,
onder voorwaarden, aftrekbaar (niet
de eigen bijdrage Wmo of Wlz). Tenslotte kunnen giften aan goede doelen
een aftrekpost zijn, vooral als u zich
verplicht vijf jaar lang een vast bedrag
aan een goed doel over te maken. In
dat geval is de hele gift aftrekbaar en
heeft u met de drempel van 1 procent

van het belastbaar inkomen niks te
maken. Om aftrekposten te hebben
moet u ze in het betreffende jaar
gemaakt hebben. Als u deze kosten
nog niet heeft gemaakt, heeft u – op
het moment dat u dit leest – dus nog
ongeveer twee weken om dit alsnog
te doen.
Volgend jaar wordt het weer een beetje anders. Voor AOW-minners zijn er
nog maar twee belastingschijven; een
tot € 68.500 en een daarboven, met
respectievelijk 37,1 procent en 49,5
procent. Voor AOW-plussers komt er
een extra belastingschijf tot ongeveer

De nieuwe belastingschijven en
-tarieven hebben ook effect voor de
mogelijke aftrekposten. Echter, het
maximale belastingvoordeel van de
hypotheekrente en andere aftrekposten worden vanaf volgend jaar
versneld afgebouwd, namelijk van
46 procent volgend jaar naar 37,05
in 2023.
De mogelijkheden belasting te
besparen zijn voor dit jaar al niet dik
gezaaid; volgend jaar wordt het er
zeker niet beter op. Bovendien gaat u
met een (bijna) afbetaalde hypotheek
steeds meer belasting betalen voor de
eigen woning.

Schenken De vrijstelling
schenkbelasting is dit jaar voor
kinderen € 5427 en voor alle anderen € 2173. Volgend jaar is deze
wat hoger: voor kinderen € 5514
en voor alle anderen € 2208.

af en ook wat de legitimaris geërfd
heeft of had kunnen erven. Wat er
niet van af gaat, zijn de kosten van
de afwikkeling, dus geen notaris of
kosten van executel. Worden ze wel
in mindering gebracht, maak daar dan
bezwaar tegen.
Akte van overlijden opvragen
Om te weten of iemand een testament
had, of om bijvoorbeeld een verzekeringspolis tot uitkering te laten
komen, is vaak een akte van overlijden nodig. Deze wordt opgemaakt
door de gemeente waar de overledene
woonde. Maar niet iedereen kan
deze opvragen. Alleen (groot)ouders,
partner en (klein)kinderen van de
overledene kunnen dat doen. Wil
iemand anders de akte van overlijden
opvragen bij de gemeente dan kan
dat alleen met een machtiging van
een van de personen die het wel zelf
mogen doen.

Spaarrekening kleinkinderen
Spaart u voor uw kleinkinderen op
naam van het kleinkind, dan telt het
saldo van deze spaarrekening mee bij
het vermogen dat de ouders moeten
aangeven in box 3. Spaart u op eigen
naam voor de kleinkinderen en heeft
u bijvoorbeeld het saldo van die
rekening per legaat aan het kleinkind
vermaakt, dan telt het saldo bij uzelf
mee voor het bedrag dat u in box 3
van de inkomstenbelasting aangeeft.
180-dagen regeling
Om te voorkomen dat u in de laatste
levensmaanden nog snel geld wegschenkt, is er de 180-dagenregeling.
Die stelt dat alles dat binnen 180 dagen voor het overlijden geschonken
wordt toch als erfenis meetelt. Dat
is vooral belangrijk als hierdoor het
hoogste tarief over de erfenis betaald
moet worden; dus geen 10 maar 20 of
voor niet-kinderen 40 procent.

Let op uw vermogen Voor
de huurtoeslag mag uw vermogen
op 1 januari 2020 niet hoger zijn
dan € 30.846 per persoon en voor
de zorgtoeslag € 116.613 voor
alleenstaanden en € 147.459 voor
tweepersoonshuishoudens. Let
vooral op dat u met de inkomsten
eind van de maand niet net een
beetje meer heeft dan de grens; één
euro te veel betekent geen huur- of
zorgtoeslag meer.
Geloof niet alles wat u ziet
Juist in december zetten winkeliers
de waarheid naar hun hand. De
voordeelprijs wil juist dan nog wel
eens hoger zijn dan de oude prijs.
Nu opletten, scheelt later veel geld.
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Uitvaart basis € 2875,- 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.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

De mooiste riviercruises

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

Al bijna 40 jaar uw
senioren specialist!!

Gewoon perfect geregeld

Bezoek onze Open Dag op het MPS Horizon
10 januari van 10:00 tot 16:00
Maashaven Noordzijde, Rotterdam

Paascruise Nederland en België
5 daagse riviercruise

vanaf p.p.

€ 369

dejongintra.nl/crcr407

Randmeren en Friesland
5 daagse riviercruise

vanaf p.p.

€ 670

dejongintra.nl/crcr434

Rijncruise vanuit Rotterdam
8 daagse riviercruise

vanaf p.p.

€ 689

dejongintra.nl/crcr448

Rondje Nederland naar Texel
8 daagse riviercruise

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

*indien voorradig

€ 699

dejongintra.nl/crcr444

dejongintra.nl/crcr447

vanaf p.p.

€ 779
Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00

dejongintra.nl/riviercruises
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

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

‘STRICKLEDE’

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam

55+
55+ WONINGEN
WONINGEN MET
MET EXTRA’S
EXTRA’S -NIEUWLAND
NIEUWLAND BINNENSTAD
BINNENSTAD
Burg.
Burg. Stulemeijerlaan
Stulemeijerlaan 101-307,
101-307, Schiedam
Schiedam

KENMERKEN:
KENMERKEN:

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

LIGGING:
LIGGING:

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

vanaf p.p.

De Romantische Rijn met een vleugje Moezel
7 daagse riviercruise

Senioren ledikanten vanaf: € 239,-

- 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

• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
bezorgdienst),
bezorgdienst),
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.

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

• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een

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

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

MEER
MEER INFORMATIE:
INFORMATIE:

Bezichtiging/spreekuur:
Bezichtiging/spreekuur:
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
Aanmelden:
Aanmelden:
Burg. Stulemeijerlaan 291
Burg. Stulemeijerlaan 291
3118 BH Schiedam
3118 BH Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Website: www.stricklede.com
Website: www.stricklede.com
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Sinds wanneer vlaggen we voor hoeren?
In mijn jeugd verhuisde ik
veel en bezocht daardoor
twee kleuterscholen en drie
lagere scholen. Na de lagere
school werd het de lts of,
zoals men ook wel zegt, de
ambachtschool: de Hillevliet
in Rotterdam zuid. Maar ik
had nog geen idee wat ik
wilde worden.
Daar was thuis wel over gesproken.
Het werd machinebankwerken, een
tweejarige opleiding. Veel zin had ik
eigenlijk niet, maar ik heb het toch
gedaan. Na die twee jaar zakte ik
voor het eindexamen. Dus werd het
kiezen: naar school of gaan werken.
Naar school wilde ik niet, dus werd
het werken. Maar wat? Ondertussen
had ik wel een idee: ik wilde naar zee.
De wereld in, dat leek me wel wat.
Dus om te beginnen eerst maar eens
al de maatschappijen in Rotterdam
af. Dat viel tegen. Ik had natuurlijk
geen monsterboekje en geen diploma.
Ik had de hoop al haast opgegeven.
Ook bij de fa. Van Ommeren hadden
ze op de zeevloot geen plek, maar zij
adviseerden mij het bij hun Rijnvloot
te proberen. Ik naar de Westerlaan,
naar van Ommeren Rijnvloot. En
ja hoor: zij hadden een plekje als
scheepsjongen op hun vloot. Ik moest
natuurlijk een paspoort hebben. Dat
regelde de maatschappij! Ik weet nog
dat ik het op het Koningin Emmaplein
kon ophalen. Ik vond dat wel wat, al
die statige gebouwen.
Scheepsjongen
Toen alles geregeld was, werd ik op
een dag verwacht bij de walkapitein
op de Omnia, een logementschip bij
het eiland van Brienenoord. Omdat ik
in Rotterdam woonde, hoefde ik niet
intern. Je kwam er via een bootje vanaf IJsselmonde. Op de Omnia zouden
we, want er waren daar meer jongens,
les krijgen in speciﬁeke vaardigheden,
zoals knopen en dergelijke. Dat viel
tegen, want dat heb ik er niet geleerd.
Wij moesten om te beginnen met een
grote heggenschaar het voetbalveld
kort knippen. En aan het eind van de
dag werd bepaald wie in aanmerking
kwam voor een schip. Ik geloof dat
ik maar een dag of twee op de Omnia
ben geweest. Ik kreeg te horen dat ik
als scheepsjongen mee mocht met de
tanklichter (een sleepschip) Batavia
en moest me om 19.00 uur melden op
de Omnia en om 19.30 uur aan boord
voor een reis naar Basel. Ik was om
19.00 uur op de Omnia en wachten en
wachten, maar de Batavia was nergens
te bekennen. Wel werd mij verteld dat
het schip nog bij de Nieuwe Matex
lag, maar het kwam eraan.
Uiteindelijk, om 23.00 uur, kwam het
schip in zicht. Ik vroeg: en nu? Werd
mij verteld dat er een aﬂosbemanning
aan boord was en dat ik gelijk in het
vooronder m’n kooi moest opzoeken

en gaan pitten, want de volgende
ochtend om zes uur zouden we gaan
varen. Zo gezegd, zo gedaan. Bleek
er helemaal geen aﬂosbemanning op
te zitten. De volgende ochtend riep
de schipper mij op het matje. Toen ik
verteld had wat mij was gezegd, had
hij er begrip voor. Hij vroeg wel naar
mijn paspoort, want dat hield de schipper in bewaring voor zijn bemanning
die bestond uit drie man: eerste man,
tweede man en scheepsjongen. ‘s Morgens kennismaken met de eerste man.
De tweede man kende ik al, want we
sliepen in een tweepersoonshut. Hij
sliep in het onderste bed en ik boven.
Toplicht
We werden om 6.00 uur vastgemaakt
aan een sleepboot(je) en gingen op
weg, geladen met stookolie, naar
Basel. Het was een mooie dag en het
zonnetje scheen, dus ik had er zin in.
Mijn eerste opdracht was het bikken
van de vlet of roeiboot. Het andere
werk bestond uit het poetsen en zo nodig vullen van de olielampen. We hadden een toplicht en een blauwe lamp,
om aan te geven dat we gevaarlijke
lading vervoerden en deze moesten
bijtijds, voor het donker, in de masten
hangen. En iedere dag de maatschappijvlag in de mast en de nationale driekleur aan het achterschip. ‘s Avonds
bij het ten anker gaan, ‘s nachts lagen
we gewoon voor anker of aan de wal,
moesten we het toplicht halverwege
laten zakken, zodat men kon zien dat
het schip stil lag. Overdag deden we
dat met de maatschappijvlag. Ook
was het mijn taak bij het naderen van
een brug de masten – we hadden er
twee – te laten zakken, zodat het schip
zonder schade de brug kon passeren.
Ook de bolders invetten mocht ik niet
vergeten. Een belangrijke taak was het
koken voor de tweede en eerste man;
en dat voor een jongen die nog nooit
een aardappel geschild had. Inkopen
van voedsel of andere benodigdheden
ging via een parlevinker. Dat deden
we gezamenlijk. Iedereen kocht zijn
eigen eten. Wel afgestemd op elkaar.
De scheepsjongen moest het klaarmaken. Echte klachten heb ik van hen
nooit vernomen dus ging dat vanzelf.
Schoonmaken
De eerste dagen nadat we van Rotterdam waren vertrokken bestonden
hoofdzakelijk uit het schoonmaken
van het dek. We vervoerden stookolie
en bij het pompgedeelte was er altijd
wel wat gemorst. Onder leiding van
de eerste man werd de brandslang
klaargemaakt, waarna de tweede
man en ik met schrobben en boenen
konden beginnen. Na verloop van tijd
was er van de gemorste olie weinig of
niets meer te vinden. Ook gebeurde
het, dat men met een aantal sleepschepen achter een sleepboot kwam
te zitten. De Batavia was een van de
grotere schepen en wij lagen meestal

De Batavia onderweg (foto: Chiel van Waart)

als achterste schip, maar als je niet het
achterste schip was, moest je zorgen
dat de sleepkabel van het achterste
schip door middel van een dreg opgepikt werd en aan een van de bolders
werd vastgezet. Een prachtig gezicht,
zo’n sleep op de Rijn.
Parlevinkers
Ook bijzonder vond ik dat onderweg
de parlevinkers met hun waar langszij
kwamen. Want er moest natuurlijk
onderweg wel gegeten en gedronken
worden. Ik had geen ﬂauw benul van
wat je allemaal moest inslaan. Maar
gelukkig besprak de eerste man dat
van tevoren en bracht je het een en
ander bij. Je moest op zijn minst voor
een week inslaan en wat we wilden
eten overlegden we met elkaar. Dus
dat kwam wel goed.
Op een morgen, het was winter en
het vroor dat het kraakte, werd ik bij
de schipper geroepen. Met een paar
grote knopen vroeg die: “Sinds wanneer vlaggen wij voor de hoeren?” Ik
begreep er niets van. Toen wees hij
naar achteren en ja hoor, ik had de
Hollandse driekleur vergeten binnen te
halen. Nou ja, niet vergeten. Ik kreeg
de knoop van de lijn niet los, dus besloot ik de vlag te laten hangen. Fout
dus, ik had de lijn moeten doorsnijden,
‘want voor de hoeren wordt op dit
schip niet gevlagd’. Ik beloofde beterschap. Een paar dagen later, ‘s avonds
bij het aanmeren aan de wal, moest
ik met de zwierboom naar de wal om
daar de lijn aan te pakken om het schip
aan te meren. Maar op het moment
dat ik de boom losliet om op de wal te
springen stuurde de schipper iets van
de wal af, waardoor ik tot mijn middel
in het water belandde. Nog net niet
kopje onder. Zo kon ik toch nog net
de lijn opvangen en het om een bolder
gooien. Met de zwierboom gelijk terug
aan boord, waar ik direct droge kleren
kon aantrekken.
Het gedeelte tussen de bergen, zoals
bij Bingen en Kaub en de Lorelei
niet te vergeten, was prachtig. Daar

kwam ook een loods aan boord. Het
zogenaamde schutten met de sluis was
aanpoten. Je ging dan zo’n 12 of 14
meter omhoog of naar beneden. Dan
moest je een tros om de bolder van de
sluis doen. Er waren er waar de bolder
mee omhoog of naar beneden ging.
Dan was het geen probleem. Maar
waar dat niet zo was moest je goed uitkijken, want die tros moest ook weer
losgegooid worden. Als je dat voor het
eerst deed, viel dat niet altijd mee.
Oud en Nieuw
Als we in Basel aankwamen, gingen
we nog een stukje verder, naar Rheinfelden en daar werd gelost. Gingen
we opwaarts dan lagen we achter een
sleepboot, vaak vanaf de Nederlandse
grens een grote Zwitserse of een van
de grote sleepboten van Van Ommeren
zelf, zoals de Trekvogel of een van
de Intritans I II of III. Maar terug
moest een van de motorschepen ons
meenemen. Vaak werden dan twee
sleepschepen aan elkaar gekoppeld
achter zo’n motorschip gehangen.
Nu kon het ook gebeuren dat zo’n
motorschip dit niet wilde. Dat is ons
ook overkomen. De schipper woest,
want we lagen met de kerst in Basel
en wilden voor Oud en Nieuw in Rotterdam zijn. De schipper bellen en ja
hoor, het motorschip moest terug om
ons alsnog mee te nemen. We kwamen
voor Oud en Nieuw niet verder dan
Nijmegen. Wilden we toch Oud en
Nieuw vieren, dan zat er niets anders
op dan met de trein naar Rotterdam te
gaan. Er moest wel iemand aan boord
blijven. Dat zou de schipper doen. Die
had immers zijn vrouw aan boord. We
spraken ook af hoe laat we de trein terug zouden nemen. Dat zou de laatste
trein naar Nijmegen zijn. Had ik dat
nou maar nagevraagd, want de tijd die
we afgesproken hadden klopte niet.
Daar kwam ik dus te laat achter, want
op Rotterdam Centraal ging geen trein
meer naar Nijmegen. Wel naar Arnhem. Zo kwam ik in Arnhem terecht.
Dan maar een taxi naar Nijmegen.

Maar daar had ik niet genoeg geld
voor en wat ik wel had daarvoor wilde
de chauffeur mij wel een eind op weg
helpen. Het gevolg was dat ik midden
in de nacht het laatste stuk, nog een
aantal kilometers, moest lopen.
Platzak
Uiteindelijk kwam ik bij het schip,
maar dat lag niet aan de wal, maar op
stroom; dat wist ik natuurlijk. Dus ik
roepen, maar ik was als een roepende
in de woestijn. Niemand reageerde.
Wat nu? Vlakbij was een werf. Daar
zat een nachtportier en die wist raad.
Er ging de volgende morgen een paar
honderd meter verder een veerpont
en als ik die veerbaas het vriendelijk
vroeg, wilde hij mij wel naar het schip
brengen. Om zes uur voer dat pontje,
maar ja het geld, op een paar losse
centen na, was aan de taxi opgegaan.
De nachtportier wilde mij wel wat
geven. Dus ik de rest van de nacht
bij hem doorgebracht. De volgende
morgen was de veerman bereid langs
m’n schip te varen. Zo kon ik nog net
op tijd aan boord komen. Waar kom jij
nou vandaan, vroegen ze nog wel. Nu
was het ook zo dat als we na een reis
in Rotterdam kwamen en we naar huis
konden, we altijd de volgende dag om
19.00 uur moesten bellen voor een
eventuele nieuwe reis, want een schip
is nu eenmaal gebouwd om te varen.
Na deze reis dus ook om 19.00 gebeld
en om 21.00 uur nogmaals. Nu was
het vrijdagavond en er was ook altijd
gezegd dat een sleepschip op zaterdag
na 12.00 uur geen nieuwe reis mocht
aanvaarden. Om 21.00 uur werd mij
verteld: morgen om 7.30 aan boord
en om 8.00 uur varen. Het zou mijn
laatste reis worden, want ik had het
wel gezien. Ben na deze reis ook niet
meer naar boord gegaan. Ik had inmiddels een andere baan als hulp in de
huishoudelijke- en verplegingsdienst
van het Bergweg ziekenhuis.
Chiel van Waart
chvwaart@kabelfoon.nl
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Viku Carpet cleaning

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

KUNSTGEBITTEN

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

• 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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

‘Wist u dat er zoveel
mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Bianca Wienstra van Goetzee DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen op een
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd
persoonlijk en bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij
DELA zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Rotterdam en
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander.
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

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

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

€ 19,95

Dinsdag 10 december 2019

Rotterdam van
vroeger en nu –
maandkalender
2020

Rotterdam Scheurkalender 2020

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

€ 12,95

De Oud Rotterdammer ijsmuts
Het wordt weer koud en wat is er dan
lekkerder dan een echte De Oud Rotterdammer ijsmuts op je hoofd? Goed voor
kale bolletjes én grijze haren. Helaas
niet meer te leveren met sjaal, want die
zijn al uitverkocht. Van de mutsen is er
nog een beperkte voorraad leverbaar. Dus: zolang
de voorraad strekt! En ook leuk als cadeautje natuurlijk!

€ 16,95

Mevrouw Breek
‘Mevrouw Breek’ is het levensverhaal
van een levensgevaarlijke vrouw,
opgetekend door historisch journalist
Kim Heijdenrijk. Het is het verhaal van
een koelbloedige seriemoordenares uit
Rotterdam. De charmante en knappe
waarzegster Johanna Maria Breek doet zich mooier voor dan ze
is en speelt een lugubere rol in de Tweede Wereldoorlog. 256
pagina’s die je in verbijstering achterlaten.

€ 9,95

Voor altijd Rotterdam
Dit is zonder twijfel één van de mooiste
fotoboeken over Rotterdam dat afgelopen jaren is verschenen. Het toont
werk van de Rotterdamse persfotograaf
Daniël van der Ven. Zijn zwartwit
foto’s vertellen verhalen en doen verlangen naar een Rotterdam van toen. Elke foto
is raak. 221 pagina’s genieten. Dit geweldige grote naslagwerk
is geschreven en samengesteld door kunsthistorica Sandra van
Berkum.

€ 29,99
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Vergeten verhalen deel 2
Historicus Johan van der Hoeven
schreef een tweede deel van
‘Vergeten verhalen’. Het 120
pagina’s tellende boek vol
illustraties bevat weer veel
aangrijpende een meeslepende
oorlogsverhalen van Rotterdammers. Verhalen die afgelopen jaren allemaal werden voorgelezen op Radio Rijnmond.
Het boek is opnieuw een uitgave van Museum Rotterdam.

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

€ 15,95

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

€ 8,95

Crash in Crooswijk
Ton Huizer, Pieter
Schiebaum en Dik
Vuik stelden het boek
‘Crash in Crooswijk’
samen. Het gaat over
de laatste vlucht van de Short Stirling
EF357, het vliegtuig dat neerstortte in de rotterdamse wijk in
de de Tweede Wereldoorlog. Het boek beschrijft de lotgevallen van de bemanning van deze bommenwerper, die na een
missie in Duisburg door een Duitse nachtjager werd neergehaald boven Rotterdam. Het boek heeft ook aandacht voor het
gedenkteken dat in Crooswijk daarvoor is geplaatst.

€ 9,95

€ 17,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
BezigBoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Rotterdam van vroeger en nu maandkalender 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Rotterdam Scheurkalender 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
De Oud Rotterdammer ijsmuts (aangepaste verzendkosten) . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Mevrouw Breek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Rotterdamse Natte T-Doek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Voor altijd Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Vergeten verhalen, deel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Crash in Crooswijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Hardgin (Jules Deelder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Klauwe uit de mouwe (theedoek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Niet lullen maar poetsen (theedoek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Poffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
19,95
12,95
15,95
16,95
20,00
8,95
29,99
9,95
17,95
21,99
8,95
8,95
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.

te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga
naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Winter Art Fair in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den Ijssel delen zaterdag 14 december 35 kunstenaars
hun werk met u tijdens de Winter Art Fair; 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; een lift is
aanwezig. Naast hun gevarieerde grote werk, kunt u kleinere kunstvoorwerpen kopen. Leuk om eens rond te kijken voor kerstcadeautjes. De
kunstuitleen is met een aantal kunstwerken aanwezig. Wilt u de volledige
kunstuitleen bezoeken, loop dan binnen bij de bibliotheek.

In december
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.

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 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.)

Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs

Vanwege grote drukte adviseert het CBR 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 meteen (indien nodig) een afspraak bij zowel onze keuringsals oogarts. Dit kan enkele maanden vertraging schelen!
Met diverse specialisten en artsen in huis bent u bij De
Hesse Optiek & Oogzorg aan het juiste adres. Bel voor een afspraak voor een gratis rijbewijs-oogcontrole: 010 236
1939. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam www.dehesse.nl

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

Leefgoed de Olifant is het sfeervolle decor voor een Winterbarbecue

Leefgoed de Olifant organiseert op zaterdag 4 januari voor mensen die elkaar een gelukkig Nieuwjaar willen
wensen in winterse sferen een sfeervolle barbecue onder de heaters van De Kas. Vuurkorven aan, glühwein,
erwtensoep, diverse stamppotten met worst. Dus spreek af met vrienden, reserveer via de leefgoed.nl/agenda (€
27,50 p.p.) en kom warm gekleed om 16.00 uur naar Leefgoed de Olifant. Restaurant De Dames is gesloten van
25 december tot en met donderdag 2 januari. Leefgoed de Olifant vindt u midden in de natuur op een kwartiertje
van het centrum van Rotterdam. Parkeren is altijd gratis bij Restaurant De Dames, Groenendijk 325, Nieuwerkerk
aan den IJssel.

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.

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 zaterdag 21 december
Christmas Carols van KCOV Halleluja

Het koor van KCOV Halleluja zingt dit jaar twee keer Christmas Carols, te weten op zaterdagmiddag
14 december om 16.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25,
en op zaterdagavond 21 december om 19.30 uur in de Hillegondakerk, Kerkdreef 2,
Entree 10 euro. Kaarten verkrijgbaar aan de kerk.

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.

Maandag 16 december
Kaarsjesavond Historisch Delfshaven

Om 19.30 uur: Openlucht Kerstviering aan de Aelbrechtskolk. Samenzang bij kaarslicht m.m.v. Chr.
Gem. Koor Delfshaven o.l.v. Arjen Uitbeijerse. Kerstboodschap door ds. Arjan Markus. 20.00 uur
in de kerk warme chocomel, koffie en kerstkrans. 20.30 uur in de kerk Kerstconcert met Carols en
samenzang door het Christelijk Vocaal Ensemble Cantare uit Gouda o.l.v. Leo Rijkaart. Gerard van
der Zijden, orgel. Toegang vrij. Welkom!

Woensdag 18 december
Open Dag Riviercruises

Breng een bezoek aan de Riviercruise Open Dag van de Jong Intra Vakanties. Rotterdam, Oosterkade, van 10.00 tot 16.00 uur.

Woensdag 18 tot en met 30 december
Lijn 10 Wintertour

Vanaf woensdag 18 december rijdt de Lijn
10 Wintertour ‘s avonds door feestelijk
verlicht Rotterdam. Onderweg worden
glühwein en warme chocolademelk geschonken. De Wintertour duurt 50 minuten
en rijdt 3x per avond van 18 t/m 30 december, echter niet op 24, 25, 26 december.
Vertrek van Rotterdam Centraal om 18.50,
19.50 en 20.50 uur. Tickets alleen vooraf te
koop via www.stichtingromeo.nl. Ritprijs €
15,-, inclusief glühwein of chocolademelk. De speciale beker mag na afloop meegenomen worden als
souvenir. De ritten worden gemaakt met een 88 jaar oude RET-tram. Van buiten is de tram opvallend
verlicht, van binnen brandt gedempt licht om goed naar buiten te kunnen kijken.

Donderdag 19 december en zaterdag 21 december
Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek & Oogzorg

Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 19
dec. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 21 dec. Kosten: €75. De Hesse
Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Vrijdag 20 december
Bibliotheekcollege ‘75 jaar later: Razzia van Rotterdam’

Van 16.00 tot 17.00 uur is er in de Bibliotheek van Rotterdam-Centrum een bibliotheekcollege over
de Razzia van Rotterdam van 75 jaar geleden. Toegang: gratis. Historicus dr. Albert Oosthoek en
documentair filmmaker Erik de Jager vertellen alles over dit oorlogsdrama.

Zaterdag 21 december
Bazuin Kerstconcert in Gorinchem

Het jaarlijkse Bazuin Kerstconcert in Gorinchem met optredens van slagwerktrio Stick Arts, soliste
Petra Berger en een koor uit het Poolse Poznan. Uiteraard treedt ook de Koninklijke Harmonie De
Bazuin zelf aan. Aanvang 19.30 uur. Entree € 15,00 per persoon incl. thee/koffie. Kaartverkoop Gorinchem: Primera Arkelstraat en Bruna Piazza Center. Tickets via website: www.debazuin-gorinchem.nl
(Zie ook elders op deze pagina’s.)

Vrijdag 27 december
Dubbelconcert Martin Mans en Gert van Hoef in Laurenskerk

Vrijdag 27 december geven Martin Mans en organist Gert van Hoef een orgelconcert in de Laurenskerk aan het Grotekerkplein 27 in Rotterdam, getiteld ‘Van Kerst naar Nieuwjaar’. Aanvang: 20.00
uur. Toegang: € 15,- Online en bij reservering € 13,50. Leden PCOB, KBO en ANBO: € 11, Rotterdampas: € 10,- Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903.Ook
kaartverkoop aan de kerk.

Zaterdag 28 december
Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit

Zaterdag 28 december is weer de traditionele oliebollenrit.
Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld
Rotterdam. Reis in een historische tram door Rotterdam, onder
het genot van een heerlijke Rotterdamse oliebol van Richard
Visser. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht af met een
bezoek aan het betoverende trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop van Miniworld Rotterdam: https://
miniworldshop.nl/product/oliebollenrit/ of 010-2400501

Zaterdag 4 januari
Begin het nieuwe jaar goed op het Leefgoed

Leefgoed de Olifant organiseert een sfeervolle Nieuwjaars
Winterbarbecue op zaterdag 4 januari om 16.00 uur met
diverse stamppotten met worst en glühwein. Dus spreek af
met vrienden, jassen aan en op naar de Groenendijk 325, VerHitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer, zie elders in deze
krant. Reserveren en meer info: leefgoed.nl/agenda.

Tot en met 13 april 2020
Drie nieuwe Winterpresentaties in Nationaal Glasmuseum

In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe winterpresentaties te zien: De Wachtkamer
van Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam 50
jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de collectie. Kijk op www.nationaalglasmuseum.
nl voor meer informatie. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam, www.nationaalglasmuseum.nl

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Volgend jaar
Leren bridgen bij een gezellige bridgeclub?

Bridgeclub Hillegersberg geeft volgend jaar een cursus bridgen, waarin u in 12 avonden leert bridgen. Meer informatie bij Ger Kusters 06 24709104 ger.kusters@yahoo.com .

Bazuin Kerstconcert wordt dit jaar wel
heel verrassend

Kerstcomposities, maar ook ‘uitstapjes’ naar ander
repertoire: u hoort het bij het Bazuin Kerstconcert in
Gorinchem, met de beroemde soliste Petra Berger
en het trio StickArts op slagwerk, alsmede een Pools
kinderkoor, het Kathedraalkoor uit Poznan, ook wel de
Poolse Nagtegalen genoemd. In 1989 was dat koor in
de Grote Kerk bij het Kerst-Jubileumconcert van 100
jaar Bazuin en ook in 1990, 1999 en 2011 deed het
koor mee aan de kerstconcerten van Bazuin. Soliste Petra Berger is bij De Bazuin ook geen onbekende. Onlangs
was ze solist bij het jubileumconcert en nu bij het Kerstconcert. StickArts is een speciaal voor dit Kerstconcert
geformeerde slagwerkgroep, bestaande uit Adrie van Werd, Peter Bansberg en Jan Hendrik Hootsen. Drie
geroutineerde en professionele slagwerkers die al met elkaar samenwerken vanaf hun jeugd en conservatoriumtijd. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!

Letterlijk oud en nieuw combineren in een puur nostalgisch uitje? Boek dan de traditionele oliebollenrit! Rotterdam van toen en nu in Miniworld, piepklein; met een historische tram door de stad; en een heerlijke oliebol
van Richard Visser, ter plekke opgehaald met de tram waar anderen uren voor in de rij staan! Voor u wordt
teruggebracht naar Rotterdam Centraal Station bezoekt u nog het betoverende trammuseum. Gaat u mee? Voor
meer info en het boeken van uw ticket: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit/ of 010-2400501.

Kaarsjesavond Historisch Delfshaven

In historisch Delfshaven is maandag 16 december de
28ste Kaarsjesavond. De Aelbrechtskolk en de Oude of
Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven vormen het
sfeervolle, historische decor van deze Kaarsjesavond.
Vanaf 19.00 uur speelt stadsbeiaardier Geert Bierling
zijn carillonspel vanuit de toren van de kerk. Om 19.30
uur begint het buitenprogramma, bij kaarslicht met
koor- en samenzang. Met medewerking van het Christelijk Gemengd Koor Delfshaven o.l.v. Arjen Uitbeijerse.
De Kerstboodschap wordt uitgesproken door ds. Arjan Markus. Daarna is er in de verwarmde kerk warme
chocomel en koffie, met kerstkrans. Vanaf 20.30 uur tot ca. 21.30 uur is er in de kerk een prachtig Kerstconcert
met Carols en samenzang door het Christelijk Vocaal Ensemble Cantare uit Gouda o.l.v. Leo Rijkaart. Gerard van
der Zijden bespeelt hierbij het historische orgel van de kerk.

‘75 jaar later: Razzia van Rotterdam’

Op 10 en 11 november 1944 vond één van de grootste
razzia’s plaats van de Tweede Wereldoorlog en werden
ruim 50.000 Rotterdammers tussen 17 en 40 jaar opgepakt en afgevoerd naar Duitsland om daar dwangarbeid
te verrichten. Vrouwen en verwanten moesten het vaak
alleen zien te rooien wat een zware opgave zou blijken in
de nog komende hongerwinter. Tijdens een Bibliotheekcollege op 20 december vertellen historicus dr. Albert
Oosthoek, onderzoeker bij het Oorlogsarchief van het Nationaal Archief, en Erik de Jager, documentair filmmaker
en directeur van Stichting Reis van de Razzia, alles over dit oorlogsdrama. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Dubbelconcert in Laurenskerk

Op vrijdag 27 december geeft Martin Mans tezamen
met organist Gert van Hoef een orgelconcert in de
Laurenskerk in Rotterdam. Het programma ‘Van Kerst
naar Nieuwjaar’ geeft een terugblik op Kerst en een
vooruitblik naar het nieuwe jaar in een aantal improvisaties waarin kerstmelodieën worden verweven met een
arrangement over onder andere ‘Uren, dagen, maanden,
jaren.’ Daarnaast spelen ze bekende klassieke werken
van meesters zoals Bach en Boëllmann. Bovendien is
samenzang. Gedurende het programma wisselen de
organisten elkaar af op de orgelbank en als hoogtepunt
bespelen ze het grote orgel vierhandig. Het in 1973
door Marcussen gebouwde instrument is de pracht van
Rotterdam. In de pauze is tijd voor meet en greet en een
drankje en het signeren van cd’s. Beide organisten bieden
hun assortiment te koop aan. Martin Mans heeft zojuist
een nieuwe improvisatie-cd uitgebracht met de titel
‘Bemoediging.’(Zie ook elders op deze pagina’s.)

Drie nieuwe tentoonstellingen in Nationaal
Glasmuseum

In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe
tentoonstellingen te zien. ‘De Wachtkamer van Roos
Bustek’ is een expositie van Koos Buster die dit jaar het
glasstipendium van Stichting Stokroos is toegekend. Een
tweede expositie is ‘Meydam in Kleur, 100 jaar Meydam’.
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de toonaangevende
glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935 was hij verbonden aan de Glasfabriek
Leerdam. De derde expositie betreft ‘50 jaar Glasafdeling
Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie’. Daarmee
neemt het Nationaal Glasmuseum deel aan de viering van
het 50-jarig bestaan van de glasafdeling van de Gerrit
Rietveld Academie, dat in mei 2019 van start is gegaan.
Meer informatie op www.nationaalglasmuseum.nl
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De Magistraat is een woonzorglocatie
van Domus Magnus, gelegen in het
centrum van Rotterdam. Fijn oud worden
vraagt om de beste zorg en een mooie
woonomgeving. Maar wat ons echt
bijzonder maakt, is dat u kunt leven
zoals u dat wilt. De zorg en activiteiten
worden volledig aangepast aan uw
persoonlijke wensen.

Leven is
samen zijn
“December heb ik altijd een bijzondere
maand gevonden. Het samenzijn, de
boom optuigen en uitgebreid dineren met
kerst. Bij De Magistraat doen ze er alles
aan om voor alle bewoners een warme
decembersfeer te creëren. Mijn familie
is hier altijd welkom. Zo voelt kerst
weer net als vroeger.”

Wilt u meer informatie? Vraag de brochure aan via
www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl
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SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
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Spoedoplevering
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dagen leeg

Ongeacht waar u verzekerd bent

Vanaf € 350,=
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www.seniorenhulp.com
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“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

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

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

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

Dinsdag 10 december 2019

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

pagina 15

Daaf Drok had geen pak voor Oranje
Het verhaal van Jan Burger over het Meineszplein in De OudRotterdammer bracht vele herinneringen aan mijn tienertijd bij
mij boven. Mijn naam is Theo Versloot en ik werd thuis geboren
op 3 mei 1946, op de Beukelsweg 45. Zo net na de oorlog was
de woningnood groot en wij woonden toen met opa en oma Versloot op de eerste etage, wij op de tweede etage en de zus van
mijn vader met haar gezin op de derde etage.
Krapjes, maar tevreden. Gaspenningen, radiodistributie en kolenkachel.
De verzekeringsman kwam nog langs
de deur om de premie op te halen. De
bakker van Van de Meer en Schoep
mocht pas na 10 uur langskomen. Het
was verboden eerder vers brood te
venten. Die bakkerij zat op Beukelsweg 1. Wij woonden boven melkwinkel Aurora en haalden daar onze melkproducten. Voordeel was dat je bij
aankoop van Planta margarine plaatjes
kreeg voor een jubileumboek over de
Olympische Spelen in Helsinki 1952
en wij die mochten uitzoeken.
De Beukelsweg was eind jaren vijftig
al geasfalteerd en er waren twee tramhaltes van lijn 1. Wilde je naar Sparta,
dan stapte je uit op het begin/eindpunt

van de tram op het Aelbrechtsplein
en nam je het pontje over de Schie en
naar Excelsior ging je naar het begin/
eindpunt bij Woudestein. Conducteur op lijn 1 was de oom van Henk
Schouten, een zeer begaafd technisch
speler van Feyenoord. Dat leverde
vaak leuke discussies op.
De Beukelsweg kwam uit op het
Burgemeester Meineszplein met
zijn lokale winkels en de in het oog
springende kiosk. De kiosk had een,
voor mij intrigerend, reclamebord
van Adem-In. Dat waren een soort
mentholsnoepjes in een speciaal
doosje. Te duur als snoepgoed voor
een tiener. Boekhandel De Boek, aan
de andere kant van het plein, had een
uitleenbibliotheek. Ik moest daar voor

De Beukelsweg (foto: Jan Roovers)

mijn oma vaak een familieroman gaan
lenen en kon dat gewoon tegen de
eigenaar van de boekwinkel zeggen.
Voor mijn oom had ik een briefje met
de naam van Mickey Spillane erop.
Kennelijk mocht ik dat niet hardop
zeggen. Postzegels werden verkocht
met bijbetaling van één cent. Verder
op het plein zat kapper Nobel met zijn
assistent Henk. Ik moest van mijn
moeder door Henk geknipt worden.
Waarom weet ik niet meer. Het zou
kunnen dat knippen door een assistentkapper goedkoper was. Henk is later
zijn eigen kapperszaak begonnen in
een zijstraat van de Beukelsdijk, tegenover speeltuin het ‘Kinderhoekje’.
Gevallen toffees
Op de kopse kant van het plein zat
C.Jamin. Door Rotterdammers uitgesproken als Sjamin. Mijn vader was
beroepschauffeur en is nog een tijdje
directiechauffeur van de heer Cornelis
Jamin geweest. De fabriek van Jamin
stond nog in Rotterdam. Mijn vader is
daar gestopt toen een nieuwe fabriek
in Oosterhout werd gebouwd. In de
winkel van C.Jamin moest je zogenaamd je geld laten vallen om even
onder de toonbank te kunnen kijken,
want daar lagen altijd gevallen toffees. Zo kon je gratis wat extra snoep
binnenharken. Even verderop zat
tandarts Castelijns. Een vrij grote man
met een zeer drukke praktijk. Met de
ziekenfondskaart en je saneringskaart
moest je daar iedere zes maanden voor
controle komen. Vaak zat je daar ‘s
morgens met een man of twintig op je
beurt te wachten. Alles ging op volgorde van binnenkomst. Aan de andere
korte kant van het plein zat de winkel

Het Meineszplein met rechts de winkels, waaronder die van Van de Meer en Schoep. En in het
midden de tramlijn 1, naar Sparta of Excelsior... (foto: Jan Roovers)

van Van de Meer en Schoep voor
broodverkoop en jam. Op de hoek zat
een sieradenwinkeltje van Coenradi.
De eigenaar kon de dames zeer goed
bespelen.
Het Meineszplein was een belangrijk
kruispunt, maar had geen verkeerslichten. Zebrapaden voor overstekende
voetgangers waren er wel. Later werden daar knipperbollen bij geplaatst.
Door toename van verkeer werd besloten kinderen (nog) veiliger te laten
oversteken en voor en na schooltijd
Klaar-Overs bij zebrapaden te zetten.
Ik werd in de zesde klas van de lagere
school aangewezen als Klaar-Over en
moest in zware witte regenjas met een
bordje met groene en rode stip het verkeer regelen. Mijn vaste plek was het
zebrapad tegenover Nobel en C.Jamin
aan de overkant.
Aan het andere eind van de Beukelsweg, aan de Essenburgsingel, zat
voetbalclub RFC, waar de meeste
jongens uit de buurt voetbalden. Mijn
hele familie heeft daar gevoetbald,
ook nog in de goede tijden, toen RFC

nog in de Eerste Klasse speelde. Mijn
vader vertelde altijd over de tijd dat
Daaf Drok voor het Nederlands Elftal
geselecteerd werd. Daaf Drok, als
gewone werkman, had geen pak en
moest bij de KNVB een lening vragen
om een pak te kunnen kopen. Spelers
moesten een pak dragen. Hij werd in
het Nederlands Elftal door zijn medespelers, vaak Hagenaars, met wat minachting bekeken. Ik heb in de periode
1966/1972 afwisselend in het eerste of
tweede elftal gespeeld en helaas een
degradatie uit de tweede naar de derde
klasse meegemaakt. Naast voetballen
was ik een tijdje tweede penningmeester en beheerde ik de voetbalpool. De
voetbaltoto was de grootste bron van
inkomsten voor RFC. In 1972 kwam
een eind aan mijn voetbaltijd bij RFC,
omdat ik door mijn werkgever werd
uitgezonden naar een op te richten
internationaal scheepvaartconsortium
in Kopenhagen.
Theo Versloot
tc.versloot@kpnmail.nl

Borden en kopjes werden na WO2
ook op straat verkocht, wie weet er
meer van?

Door de lens van Hartog (324-325)
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.nl

Waar bevond zich dit etablissement? De foto is van de jaren zestig.
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

www.budget-uitvaartverzorging.nl
email: info@uvvw.nl
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Volledige protheses
Volledige protheses op implantaten
Gedeeltelijke/Frame protheses
Immediaatprothese (noodgebit)
Opvullen van uw huidige gebit (Rebasing)
Reparaties van alle protheses

BENT U SL
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AN
KOMEN WIJ
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IJ U
THUIS!!
(extra kost
en
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den)

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

+ Ontlast milieu door hergebruik
Hergebruik werkt!

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Wij bieden:

+ Creëren sociale werkgelegenheid

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Voor bijzondere spullen!

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

twijfelaars
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De St.-Franciscuskerk stond er
in 1971 nog in volle glorie. Foto
verzameling Rein Wolters

Hebt u dat ook? Dat u mijmert
over vroeger, over de beginperiode
van de zwart/wit-televisie. Over de
radio-iconen die je kamer binnenkwamen en je bijna je vrienden
mocht noemen.
En dan ineens springt er een naam uit
waarvan je denkt: wie zullen hem of haar
nog kennen? Wie kan zijn geheugen nog
vertrouwen dat er een beeld verschijnt van
de man of vrouw die je vroeger zo boeide
of zelfs in de ban hield? Ik had dat onlangs
toen ik ineens, als bij toverslag, dacht aan
Indra Kamajojo. De meesterverteller, die
ons kinderen bijna biologeerde met zijn
verhalen over het slimme hertje Kantjil, dat
zelfs de bloeddorstige tijger aftroefde, wanneer die hem wilde opeten. Indra Kamajojo,
de Indische, tanige en graatmagere man die
eigenlijk danser was en door die achtergrond in staat was de rollen van de dieren
te verbeelden, zodat zij voor ons kinderen
beeldend en fascinerend waren. Zijn handen
spraken de taal van het verhaal. Wie Wikipedia raadpleegt, komt een beschrijving
van diens leven tegen. Dat zijn Nederlandse
vader bestuursambtenaar en zijn moeder
van Indische origine was. Dat zijn echte
naam Jan Leonard Broekveldt jr. was, in
1906 geboren in Banjoemas dat op Java
ligt en dat hij eind jaren ‘20 Indisch recht
studeerde in Rotterdam en Leiden. Dat hij
zijn studie afbrak en besloot zich volledig
op de danskunst te richten. Dat hij behalve
danser ook acteur en presentator was, actief
vanaf 1951 tot 1983 en bekend van onder
meer programma’s als Oost en west, Late
late Lien Show en De stille kracht. Zijn laatste aflevering van Kantjil het dwerghertje
werd uitgezonden op 2 juli 1958. Vooral zijn
elegante handbewegingen zijn de kinderen
van toen bijgebleven. Maar hoewel hij in
1992 is overleden, heeft hij kennelijk nog de
stille kracht plotseling in iemands herinnering op te staan. Zoals in die van mij. En nu
vraag ik mij af: welke herinneringen hebt u
aan die boeiende televisiefiguur in Javaans
kostuum, die u als klein kind vertellend
heeft kunnen meenemen naar een veelkleurige wereld die we niet kenden. Die van de
exotische verbeeldingskracht, die dieren zo
dicht bij onze eigen fantasie bracht. Wonderlijk en uniek tegelijk!

Flesvoeding op
bunkerrand

John Collee (johncollee@hotmail.com)

Speelweide
De 90-jarige Hans Vonk (hanselebale@gmail.com) reageert op het

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Willem Lesterhuis (willem.lesterhuis@quicknet.nl) was blij verrast door de foto met roemruchte passagiersschepen van de Holland-Amerika Lijn (HAL) in de aflevering van ‘RW’s
mijmerZUIDhoekje van vier weken geleden.”Alle drie de schepen heb ik in mijn jeugd, als
Veritas bouwplaat, gemaakt. Wat een indruk maakt deze foto. Het zeemansbloed kolkt door
mijn aderen. Mijn grootvader was ook een zeeman; hij voer bij de Stoomvaart Maatschappij
Nederland (SMN) in Amsterdam.”
Jac. Beeckman (jac.en.henny@hetnet.
nl) trof in dezelfde rubriek de foto
aan van de steiger van het ‘Heen-enweertje’, met daarop zijn vader die
het veergeld incasseert. “Hij heeft
van 1948 gevaren, tot 10 februari
1968, toen de noord-zuid metrolijn in
bedrijf kwam. Eerst als matroos en
later als kapitein.’’
Ger den Reijer (g.den.reyer@
kpnplanet.nl) geeft vanuit Hellevoetsluis als anekdote: “Wat leuk,
uw rubriek ‘Schooien rond de kerk’
van 12 november. Mijn ouders
zijn in 1953 in deze St.-Franciscuskerk getrouwd. Er was die dag
consternatie, want de pastoor had
afgesproken dat de hoofdingang
gebruikt zou worden voor het
bruidspaar. Toen mijn ouders kwamen voorrijden, was alleen de zijingang geopend. De chauffeur van
hun bruidsauto reed daarop door
en maakte een extra rondje om de
kerk. Gelukkig was daarna de deur
wel open en kon het huwelijk worden voltrokken. Pastoor Vijverberg
vroeg het bruidspaar nog of het
extra zenuwachtig was geworden
door het misverstand. Néé hoor, zij
niet, maar de pastoor wel.”

Eeuwige trouw bij het kerkaltaar Foto Ger den Reijer

stukje over de Valkeniers(speel)
weide in De Oud-Rotterdammer
van vier weken terug. “Ik woonde
in de Tweede Wereldoorlog aan
de Schaarweide 50 in Vreewijk
en zwierf vaak met een stelletje
jongelui door onze buurt. Wij bakkeleiden met knullen van de Jeugdstorm en Hitlerjeugd. Die groepen
bivakkeerden in een loods op het
park, net over het bruggetje, met
een groep Landwachten die op onderduikers loerden. Wie de sigaar
was, werd door de landwachten
afgerammeld en uitgeleverd aan de
Duitsers. Dit alles onder commando van een bunkerbouwer, die
in de buurt van de Mare woonde.
Dit speelde zich af op de speel-

weide, waar ook de zogenaamde
bunkers waren. Dit was later de
fundering van een gedeelte van de
latere Daniël den Hoedkliniek, die
na de oorlog, met aanpassingen, is
afgebouwd. In de oorlog was geen
materiaal beschikbaar om de loden
wanden van de stralingskamers
te maken, er moest een hoop aangepast worden.”
Wapens
L.W. Hulspas (hulspas1930@
gmail.com) komt ook terug op de
Valkeniersweide en de bunkers
die daar in de Tweede Wereldoorlog onder- en bovengronds zijn
gebouwd als afweer voor landende
vliegtuigen van de geallieerden. “Ik

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Klei aardappelen
10 kilo

€ 5,00

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

bandjeverstandje.nl
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0
>3.00
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619 411
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Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

ontdekte er begin 1946 een deksel
op een stalen buis, met traptreden
naar een diepte van 10 tot 15 meter.
Die ben ik voorzichtig afgedaald.
Ik kwam in een kantoorachtige
kleine ruimte waar telefoons aan
de wand hingen. Er liep een gang
richting Zuiderziekenhuis en een
richting Dordtsestraatweg. Ik denk
dat op de plaats van deze bunker
later de Daniël den Hoedkliniek
is gebouwd. Ik heb nog een ander
leuk verhaaltje uit de oorlog. In
1943, ik was toen 13 jaar, was
er een Duits kampement op de
Valkeniersweide. Een aantal Duitse
soldaten zat buiten aan tafeltjes
hun wapens uit elkaar te halen voor
onderhoud. Zij deponeerden de
onderdelen in een kistje. In de middagpauze gingen zij in de tent eten
en lieten het kistje op tafel staan.
Dat hadden zij niet moeten doen.
Ik ben naar het tafeltje gerend, heb
het kistje gepakt en in de singel
gegooid. Vervolgens ben ik er als
een haas vandoor gegaan.’’
Ellie Schop (elliew@outlook.com)
koestert ook warme herinneringen aan de speelweide. “Als kind
speelde ik er graag. Toen mijn
dochter was geboren, in 1963,
wandelde ik op zondagmorgen met
haar naar mijn oma Leentvaar in de
Meekrapstraat. Op die momenten
was de hele familie er samen. Na
de koffie en een mok verse soep
wandelde ik naar de Valkeniersweide. Daar waren altijd mensen aanwezig rondom de oorlogsbunkers
met ballen en ander spelmateriaal.
Zittend op de betonnen rand van
een bunker gaf ik mijn dochter de
inhoud van een meegebrachte fles.
Ondertussen genoot ik van de grote
en kleine mensen die er in de weer
waren. Via de Groene Hilledijk en
de Beijerlandselaan wandelde ik
langs de fraaie etalages naar ons
huis in de Rosestraat. Wat ik zag
aan fraaie spullen sloeg ik op in
mijn ‘bovenkamer’. Ik zou het ooit
bezitten, wist ik zeker. Thuis was
mijn man net uit bed, want hij had
een zware zesdaagse werkweek
achter de rug. We hadden het niet
breed in die toch best fijne tijd.’’
Reacties: reinwol@outlook.com

In 1975 werden de laatste resten van de kerk geruimd Foto Rein Wolters
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Sta-opstoelen

Tot wel 50% korting
op showroommodellen!
Profiteer nu van onze eindejaars uitverkoop. Uw voordeel kan wel oplopen
tot ruim € 1000.- korting. Wees er snel bij!

OP = OP

Winkellocaties
Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 15 - extra veel showroommodellen!
Vlaardingen, Fransenstraat 12a
Spijkenisse, Ohmweg 2a

Assortiment actiemodellen verschilt per winkel. Genoemde aanbiedingen geldig t/m 31-12-2019. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Voor alle
modellen geldt op = op. Beschikbare sta-opstoelmodellen kunnen afwijken van getoonde afbeelding.

088 - 10 20 100 (optie 3)

www.medipoint.nl/uitverkoop
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Mijmeringen over mijn Noordereiland
Het Noordereiland; ik woon er
al heel lang niet meer, maar
het gekke is dat het altijd
blijft trekken. Als ik via de
Oranjeboomstraat en de bruggen naar het centrum ga, kan
ik het niet laten een rondje
Noordereiland te doen, gewoon omdat daar mijn roots
liggen.
Ik ben geboren en heb gewoond in
de Cornelis Trompstraat 9b en later
op de Prins Hendrikkade 108, tweede
verdieping. Daarna ben ik naar IJsselmonde verhuisd. Het pand in de Cornelis Trompstraat heeft in het begin
van de oorlog veel schade opgelopen,
waarschijnlijk door het geweervuur
vanaf de Boompjes. Het kan ook een
verdwaalde bom zijn geweest. Ook
het hoekpand aan de overzijde van de
straat werd beschadigd. Door brand.
Onze woning was onbewoonbaar geworden en we zijn toen verhuisd naar
de Wolphaertsbocht op Charlois. De
beschadigde panden zijn razendsnel
hersteld en wij zijn weer terugverhuisd
naar de Cornelis Trompstraat 9 b.
Mijn oma, Oma Biemans, woonde
om de hoek op het Burgemeester
Hofmannplein. Dat was het eerste benedenhuis, naast de winkel in huishoudelijke artikelen van de heer v.d.Berg.
Het huisnummer weet ik niet meer,
maar het was een sombere, donkere
woning. Alleen de kamer aan de kant
van het plein had daglicht. In de tussenkamer en de achterkamer brandde
altijd een lamp. Het was daar altijd
donker door de hoge blinde muren,
die vrij dicht tegen de achterzijde van
de woning stonden. Die woning was
vreselijk vochtig en om de paar jaar
moest in de gang, de keuken en het
toilet een nieuwe houten vloer gelegd
worden. Als de vloer wat ouder was,
moest je op het toilet zoveel mogelijk
op de balken staan om maar niet door
de vloer te zakken die dan alweer aan
vervanging toe was. Na de dood van
opa en oma Biemans is de woning

nooit meer voor bewoning verhuurd
en wordt volgens mij tot op de dag
van vandaag gebruikt voor opslag.
Buitenspelen
De vriendjes uit die tijd waren er veel.
In tegenstelling tot vandaag de dag
speelde ieder kind buiten en kwam
eigenlijk alleen binnen om ‘s middags
zijn boterham te eten. Vriendjes als
Wim Soetewey, Kiki Roodenburg,
Arie Roovers, Wim West en nog veel
meer. We bouwden van een oud tafelkleed en twee stokken een tentje in het
gras van het plantsoen op het Burgemeester Hofmannplein, toen een van
de mooiste parkjes van Rotterdam. Als
oom agent met de fiets aan de hand
kwam aanlopen, was het uit met de
pret, want in het gras stond op bordjes
duidelijk aangegeven dat het verboden
was zich daarop te bevinden.
Enkele bewoners van het Burgemeester Hofmannplein richtten na de oorlog de Oranjevereniging Beatrix op.
Zij bezorgden de jeugd van het plein
en omliggende straten een geweldige
Koninginnedag. Ze werden bezig
gehouden met spelletjes als zaklopen,
koekhappen en dergelijke. Na zo’n
dag kwam je uitgeput thuis. ‘s Nachts
droomde je van de mooie rode lollie
die je bij een spelletje gewonnen had.
Zwemmen
Aan de Maaskade lagen de beurtschepen en hun lading werd daar uitgeladen en op de kade gelegd. Als alle
lading het schip verlaten had, werd dat
tegen wind en regen met een dekzeil
afgedekt. Veelal lagen er garenspoelen. Waarvoor deze gebruikt werden,
was ons toen onbekend. Ook het zogenaamde ‘Ouwemannetjesbrood’. Wat
het was, weet ik nog steeds niet, maar
het was hard en eetbaar. De sleperswagens kwamen de vracht op de kade
ophalen en voor ons was het een sport
achter op zo’n sleperswagen te klimmen en een stuk mee te rijden.
Ik herinner mij dat elk jaar rond de
maand mei het Maasbad bij de oude

Scheepslading op de Maaskade (foto: Jan Roovers)

Het Noordereiland en z’n Maasbruggen. (foto: Jan Roovers)

Maasbrug werd aangelegd. Eerst
werd het toegangshuisje, waarop de
kassa voor de toegangsgelden stond,
door twee sleepboten op zijn plaats
aangemeerd. Daarna kwam het grote
bad met sleepboten voor en achter
het bad aanvaren en werd op zijn
plaats aan het kassahuis en aan de
bolderpalen aan de kade vastgelegd.
De groengeschilderde deurtjes van
de kleedhokjes konden niet op slot,
maar er werd bijna niets of nooit iets
gestolen. Voor het zwembad was op
de kade een hekwerk. Daar stond je
dan met een rolletje handdoek met
daarin je zwembroek of badpak onder
je arm te wachten totdat het bad werd
vrijgegeven voor de volgende ploeg
zwemmers en zwemsters. Als het
zover was, kwam de badmeester met
een plank, die hij ongeveer om de
dertig kinderen overdwars op het hek
liet rusten. Iedereen die voor de plank
stond, mocht naar binnen. Stond je
achter de plank, dan moest je even
wachten. De badmeester en -juffrouw
die zwemles gaven liepen met zo’n
lange stok met daaraan een ronde
ijzeren haak. Daarin moest je je kin
leggen en de commando’s “voor-zij-en

sluiten” zo goed mogelijk uitvoeren.
Eind augustus werden het bad en kassahuis weer weggesleept en kwamen
op die plaats meestal sleepboten van
‘De Rode Ster’ liggen.
Tram en veerbootje
De tram reed, als de Koninginnebrug
open was, vanuit de Van der Takstraat
rechtsaf de Prins Hendrikkade op,
om daarna rechtsaf te slaan door de
Leliestraat en via het plantsoen op
het Burgemeester Hofmannplein en
door de Cornelis Trompstraat linksaf
de Maaskade op te rijden. Voor het
gebouw van Hulstkamp ging het weer
linksaf en daarna linksaf de Prins
Hendrikkade op om daar achter elkaar
opgesteld te staan totdat de brug voor
het verkeer weer berijdbaar was. Niet
alleen de tram stond daar opgesteld,
ook het overige verkeer inclusief fietsers moest daar netjes opgesteld staan.
Aan de westpunt van het Noordereiland meerde het veerbootje aan. De
Heen en Weer I en II enz. Het bootje
kwam van Katendrecht en voer via het
Noordereiland naar de Leuvehaven en
terug. Er waren twee aanleghoogtes;
een was hoog, de ander laag. Dat had
te maken met eb en vloed. Op zo’n
aanlegafrit lag een brede loopplank,
die na aanleg door een medewerker
op de boot met een haak de veerboot
werd opgetrokken, zodat de mensen
met en zonder fiets op en af konden.
Het Noordereiland was door de later
aangelegde oprit in de Van der Takstraat in tweeën gedeeld. Wij woonden
aan de westkant en aan de oostkant
kwam je eigenlijk alleen als het nodig
was. Een winkel waar je met je vader
of moeder wel eens kwam, was De
Gruyter. Op de hoek van de Van der
Takstraat en de Prins Hendrikkade.
Aan de muur in de winkel was een
groot tegeltableau waarop een paard
met ploeg op het land te zien was. Later ben ik dat tableau tegen gekomen
in ‘Taverne d’Antique’ in gebouw
Paramont in de Stampioenstraat.
Ook Vroom en Dreesmann zat in de

Van der Takstraat. Later kwam Mennes IJzer- en gereedschapshandel in
dat pand. Soms werd er een gebakje
gekocht bij banketbakkerij Hageraats.
In de oorlog was een deel aan de
noordkant van het Prins Frederikplein
weggebombardeerd. Men heeft daar
toen een deel geëgaliseerd en van
koolas en doelpalen voorzien. Elke
week werd er gevoetbald, waarschijnlijk door café-elftallen. Later werd op
een deel van het veld een gebouwtje
geplaatst. Volgens mij had dat iets te
maken met scheepsbenodigdheden.
Kattenkwaad
In mijn tijd waren er geen mobieltjes of playstations, dus we speelden
buiten. Dat kon, want er waren
nauwelijks auto’s. Het enige waar je
voor moest uitkijken waren sleperswagens, die voor een vrachtje naar de
Maaskade reden en voor de tram die
ineens tevoorschijn kwam als de brug
open stond. De spelletjes beperkten
zich tot tollen, hoepelen en ‘bussie
trap’. Wat dat laatste precies inhield
kan ik mij niet herinneren. Ook het
maken van een karretje van een oude
groentekist en het onderstel van een
kinderwagen behoorde tot de bezigheden. En laten we ook het kattenkwaad
niet vergeten. Het was voor ons leuk
de knoppen van twee buitendeuren aan
elkaar te binden en dan te bellen. Voor
de betrokken bewoners waren we een
plaag. Ook vanwege kogelen, met een
kogel uit de lagers van oude spoorwagons. Die waren zo’n 10 centimeter
doorsnee. Dikwijls knalden die kogels
tegen de voorgevel van een huis, tot
grote ergernis van de bewoners. Knallen was ook leuk. Dat deden we met
een spijker en een oude, holle sleutel.
In het holle gedeelte van de sleutel
deden we luciferkoppen en sloten dat
dan af met een spijker. Dat werd tegen
een muur geslagen en dat gaf dan een
behoorlijke knal.
Pim Venhorst
w.venhorst2@telfort.nl
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Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
Fitform 574 sta-op relaxfauteuil

uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

 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

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

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

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

VANWEGE DE FEESTDAGEN
ZIJN WIJ:


Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,-

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

DONDERDAG 5 DECEMBER SINTERKLAASAVOND GEOPEND MET SINTERKLAAS IN
HET RESTAURANT

MAANDAG 23 DECEMBER GEOPEND
(WEEKEND PRIJZEN VAN KRACHT)

DINSDAG 24 DECEMBER OPEN

(WEEKEND PRIJZEN VAN KRACHT)


KERSTDAGEN 25 EN 26 DECEMBER
GEOPEND



DINSDAG 31 DECEMBER GESLOTEN



WOENSDAG 1 JANUARI 2020 OPEN

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





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

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

CU

PRIJZEN MET BALLEN!
LAMEL
PARKET

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik,
eiken toplaag, 4 zijde mini velling,
verkrijgbaar in diverse kleuren.
per m2 incl. btw normaal 79.95 nu

39.

95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK RUSTIEK EIKEN

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf

XXXL

MULTIPLANK
extra rustiek, 22 cm breed,
15 mm dik.

47.

per m2 incl. btw normaal 69.95 nu

625.

-

VLOER HET ZELF
CAPELLE A/D IJSSEL

95

KLIK LAMINAAT

Klasse 32, 9 mm dik, diverse
kleuren, extra lang, extra breed.

10.

per m2 incl. btw normaal 28.95 nu

PVC
STUNT

INCL. LEGGEN EN
ZELFKLEVENDE ONDERVLOER
TARKETT DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag slijtvast in 18 kleuren.
per m2 incl. btw normaal 55.95 nu

LYLANTSE BAAN 3,
TEL. 010-2640110
www.vloerhetzelf.nl

33.

95

2e KERSTDAG EN ZONDAG 29 DECEMBER
GEOPEND 12.00-17.00 UUR

95
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TANTE POST
Willem Ruys
Dit is een reactie op ‘Dit was me het
reisje wel’ in De Oud-Rotterdammer
van 26 november 2019. Ik kreeg het
weer helemaal te pakken toen ik de
afbeelding van de Willem Ruys zag.
Ik heb ook op dat schip gevaren. In
1964, een reis als werkstudent. Na
een reis op de Waterman en vier op de
Nieuw Amsterdam, de Rijndam en de
Rotterdam van de Holland Amerika
Lijn, was de Ruys aan de beurt. Op
de reis van twee maanden maakte je
van alles mee. Wat bij mij is blijven
hangen, waren de mensen die je
tegenkwam. Ik werkte in het magazijn
en tijdens het laden van proviand in
Southampton kwam ik met iemand
aan de praat die als militair in Nederland bij de bevrijding van Enschede
was geweest. Een volgende bijzondere
mijnheer was een verstekeling. Maar
als je nou dacht dat hij zich een beetje
gedeisd zou houden, dan zat je er goed
naast. Hij vertelde, in de zon gezeten
op het voordek, in geuren en kleuren
van zijn belevenissen. Een andere
heer, wat minder gelukkig, wandelde
elke ochtend het schip rond, om zijn
conditie op peil te houden. Maar op
een ochtend eindigde zijn sportdrift
met een hoofdwond en een plas bloed:
tegen het dek geknald. In Sydney, kan
ook Melbourne geweest zijn, knoopte
een ooit Nederlander een praatje aan.
Hij was nu havenarbeider. Op mijn
vraag of dat de bedoeling van zijn
emigratie was geweest, antwoordde
hij dat hij ooit een tuinderij had gehad
op IJsselmonde. Blijkbaar was er iets
niet naar genoegen gegaan, maar hij
was er toch financieel beter op geworden vanwege het gunstiger fiscale
klimaat. Op Koninginnedag maakte de
rederij een ruim gebaar door de veelal
buitenlandse passagiers oranjebitter
aan te bieden. Verrast door het hoge
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De Leiperd
In De Oud-Rotterdammer van 12 november las ik met interesse het artikel van Gerard Groeneveld over Provokelder
De Leiperd. Wij, de bandleden van West Coast Recital, hebben op 15 december 1968 daar opgetreden. Na een periode
‘De Leiperd’ werd de naam gewijzigd in ‘The Plug’. Ook daar traden we 21 juni 1969 op met West Coast Recital. Na de
periode ‘The Plug’ volgde wederom een naamswisseling, naar ‘The Flaming Star’. Dat was een echte vetkuiventent. Ook
daar waren we aanwezig. Alleen zaten ze daar niet op onze hippiemuziek te wachten. De sfeer werd een beetje grimmig.
Ik zei tegen de jongens van de band: “We gaan gewoon drie-akkoorden-songs spelen, tempo naar boven en na ‘Move it’
van Cliff nummers van Little Richard en dergelijke. Werd het toch nog een leuk optreden. Eind goed al goed.
Joop den Ouden
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam
06-19682831

alcoholpercentage lagen ze binnen de
kortste keren uitgevloerd op het dek.
Verder werden er enthousiast transistorradio’s gesmokkeld, aan boord gebracht in Singapore en tussen het afval
in de vuilnisemmers in Australië van
boord. En bij aankomst in Rotterdam
stond het achterdek stijf opgetast met
grondstoffen voor de Chinese restaurants op Katendrecht, verzorgd door
de Chinese wasserijbemanning. Alles
bijeengenomen had ik mijn studentenzeetijd niet willen missen.

Hans Blok
Oud-Alblas
jjeblok@kpnplanet.nl

PRIJSWINNAARS PUZZEL 26 NOVEMBER

Kaufman
In de De Oud-Rotterdammers van
afgelopen weken kwam regelmatig in
artikelen en ingezonden post de naam
Kaufman te voorschijn. Ook voor mij
zijn herinneringen aan deze naam.
Op de afdeling Scheepsafrekeningen
bij Ruys & Co werden behalve de
scheepskosten ook de stuwadoorsnota’s gecontroleerd. In de beginjaren
1960/1970 werd ik daar regelmatig
mee geconfronteerd. In deze conventionele tijd werd het lossen van ruim
tot scheepsreling voor rekening van
de rederij gedaan, het andere gedeelte
van scheepsreling tot op de wal of tot
in de loods was voor rekening van de
ontvanger en werd door de cargadoor
doorberekend. ‘Natte jassen’ waren
voor de HH Havenarbeiders bij lange
na niet de fijnste klus. Deze klus werd
dan meestal onderdeel van verhoogd
taakloon, enkel of dubbel verhoogd
taakloon, naar gelang van de smerigheid, een en ander werd vastgesteld
door de SVZ, Ook op het Vrij Entrepot der Gemeente Rotterdam moeten
in de twee laatste loodsen, voorbij de
Entrepothaven, precies voor waar nu
de Cargadoorskade begint, ook huiden
hebben gelegen. Met geen mogelijkheid kon je daar je schoenzolen
verslijten.

De oplossing van de puzzel in De Oud-Rotterdammer van 26 november
luidde:

Henk Holleman
henkholleman@planet.nl

We gaan de kerstbomen weer optuigen

Meineszplein
Kijk, daar komt mijn oude buurt voorbij, dacht ik, toen ik het artikel ‘Opgegroeid rond het Meineszplein’ in De
Oud-Rotterdammer van 12 november
las. Wij woonden in de jaren vijftig en
zestig in de Doedesstraat, in het stuk
tussen de Gerrit van der Lindestraat en

Hans Blok
jjeblok@kpnplanet.nl

Velen stuurden de goede oplossing in en daaruit hebben wij vijf prijswinnaars
geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor het zondagochtendconcert ‘White Christmas in De Doelen’. Die prijswinnaars zijn:
C.T.M. Post, R. van Vliet, T.A. Leeflang, E. Verburg en Pauly Lodder.
De volgende puzzel is de kerstpuzzel, die u vindt op de voorlaatste pagina van
deze krant.

alle boodschappen te voet en binnen
korte tijd voorhanden waren, waardoor wij geen auto nodig hadden. Heel
iets anders dan het eengezinshuis in
een nieuwbouwwijk in Alblasserdam
waar wij heen verhuisden. Allemaal
dezelfde woningen, allemaal jonge
mensen dus nooit begrafenissen en
minstens met de fiets of nog liever met
de auto voor je boodschappen. Nee, ik
verlang niet terug, maar toch “had het
wel wat”.

de Burgemeester Meineszlaan. Ik ben
er een jaar geleden nog eens geweest
met mijn (klein)kinderen, om ze te
laten zien waar hun (groot)ouders zijn
geboren en hoe hun wereld er uitzag.
Als wij de voordeur uitgingen en
rechtsaf sloegen, kwamen wij eerst bij
kruidenier Van Gilst Visser, waar zo’n
beetje alle dagelijkse behoeften te
koop waren. Staken wij de Gerrit van
der Lindestraat over, dan liepen wij
rechtstreeks groenteman Lionarons
binnen. Verderop naar de Vierambachtsstraat zat kapper Piet de Zwart
en nog verderop bodehuis De Samenwerking, dat later naar het Rauenhoffplein verhuisde naar een pand, ooit
een kerkruimte van de Gereformeerde
Gemeente . Na loodgieter Plat bereikten wij op de hoek slagerij Hoogenboom, waar dochter Miep charmant de
klanten bediende. Op de tegenoverliggende hoek zat een melkboer. Liepen
wij terug de Doedesstraat weer in dan
passeerden wij drogist Kunst, in de
meidagen van ‘40 weggebombardeerd
uit de binnenstad. Verderop een wasserij waar Spaanse dames werkten. Op
de hoek weer een kaas-/melkwinkel.
Na oversteken van de Gerrit van
der Lindestraat stond op een muur
rechts van je Welcome liberators.
Even verderop stuitte je op rechts op
rijwielstalling/fietsenmaker G.A. de
Gruyl en weer op de hoek, nu van de
Meineszlaan, verkocht Jaap Zekveld
zijn groenten en fruit. Tegenover hem
huisde schoenmaker Van der Sluis. De
Doedesstraat was een gewone straat,
gebouwd ergens rond 1910, met sterk
verschillende gevels. Er was wel eens
enig handgemeen tussen buren. Oud
en jong woonde er door en boven
elkaar, met af en toe een begrafenis.
Wij wezen onze kinderen er op dat

Capucijnen en Franciscanen
Natuurlijk had ik het fout met dat
Franciscuscollege op de Beukelsdijk.
Die lesgevende Paters, met hun blote
voeten in de blote sandalen, waren
geen Capucijnen, maar Franciscanen.
Met wat nadenken was dat best uit elkaar te houden. Dan zullen de zusters
van het Sint Franciscusziekenhuis ook
wel Franciscanessen geweest zijn. Er
waren vroeger wel twintig soorten
van. Zusters van liefde bijvoorbeeld.
Zij liepen in een pij met kapjes op en
rozenkransen van hun kin tot aan hun
voeten. De geleerdste paters waren
misschien de Jezuieten. Tenminste, dat
vonden zij zelf. In Amsterdam hadden
zij het Ignatiuscollege. Het ic. De
schaakclub heette de sic, de hockeyclub de hic, de voetbalclub de vic. Op
dat instituut hebben ook Lubbers en
Hans van Mierlo gezeten. Dat was aan
hun wijsheid meestal te merken.
Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
Europacup
Prachtig verhaal over Feyenoord en de
Europacup, in De Oud-Rotterdammer
van 26 november, door J.A. Blaauw.
Er kwamen direct allerlei herinneringen naar boven: Dat ik niet mee mocht
met een groep bekenden, naar Milaan,
voor de finale bijvoorbeeld. Ik was
te jong, volgens mijn ouders. Mijn
oudste broer wel, terwijl die helemaal
geen voetbalfan was. Had ook bij
thuiskomst alleen maar verhalen over
hoe de supporters zich in het stadion
hadden gedragen! Omdat het de hele
week al stralend mooi weer was, had
ik afgesproken om op die Hemelvaartsdag naar Hoek van Holland te
gaan, samen met vriendinnen. Ik vond
het reuze jammer, want ik had liever
op de Coolsingel gestaan, bij de huldiging. Zowel op tv als van vrienden
zag ik, dat het een hele happening
was, daar voor het stadhuis. Geweldig! Zaterdags heb ik nog uren in de
rij gestaan, om bij een van de C70
winkeltjes, op de foto te kunnen met
de Europacup!
Vera van Anrooij-Verwater
veravananrooy@planet.nl
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Witte Platen
Ik werk sinds enige tijd aan een boek
over het ontstaan van witte platen in
Nederland vanaf 1970. Voorbeelden
zijn Little White Wonder van Bob
Dylan, Live In Rotterdam van Pink
Floyd en natuurlijk de beroemde
driedubbel LP van het festival in
Kralingen. In Rotterdam waren de
platen verkrijgbaar bij zaken als De
Boekenbeurs, Voorhoeven & Dietrich
en Drajis. We kan mij meer vertellen
hierover, of was er in die jaren zelf bij
betrokken?
Charles Beterams
charlesbeterams@xs4all.nl
Jaargangen Ons Rotterdam
Ik ben in het bezit van alle exemplaren
van Ons Rotterdam vanaf 1993 tot
2009. Wie kan ik er een plezier mee
doen? Een verzamelaar? Ik heb ook
nog enkele videobanden, zoals Rotterdam na 1945, Sporen onder de stad
en Spoortunnel in Rotterdam.
Nel Fiere
Etten-Leur
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076-5022297
Muziekmiddag in kerstsfeer in
Flamingo
Woensdag 18 december is er weer een
muziekmiddag voor senioren in Partycentrum Flamingo aan de Lengweg
150 in Hoogvliet. Dit is de negende en
laatste muziekmiddag van 2019 in Flamingo en tevens de ‘kersteditie’.
Voor deze muziekmiddag is, nét zoals
vorig jaar, in Flamingo een heerlijk
kerstsfeertje gecreëerd en er staan
weer veel prachtige kerstsongs op het
programma. De muzikale medewerking is van rock’n rollformatie ‘The
Main Team’ die, naast de covers die
ze zelf spelen, deze middag tevens
drie talentvolle solisten begeleidt.
Voor deze middag zijn uitgenodigd
de Hoogvlietse blueszanger ‘Robert’,
zanger/gitarist ‘Hans’ en de zangeres
‘Lannie’. De muziekmiddag begint om
14.00 uur en duurt tot rond 17.00 uur.
De toegang is € 3,00 per persoon en
dat is bescheiden dankzij een bijdrage
van de Cultuurscout van de gemeente
Rotterdam. Naast de senioren zijn
uiteraard ook andere belangstellenden
van harte welkom. Er hoeft niet te

worden gereserveerd, de toegangsprijs
kan diezelfde middag aan de kassa
worden voldaan. In verband met de
te verwachten belangstelling zal de
zaal al om 13.00 uur open gaan, zodat
iedereen tijdig een goed plekje kan
vinden. Het partycentrum heeft veel
gratis parkeerruimte, ligt op 500 meter
afstand van Metrostation Zalmplaat
en de RET-bushalte is precies voor
de deur.
Henk Groenenboom, organisatie
henkgroenenboom@hotmail.com
Gevraagd
Gevraagd: allerlei spulletjes van de
Tweede Wereldoorlog en NederlandIndië. Documentatie, kranten uit
de oorlogsjaren, foto’s, pamfletten,
alsmede het bombardement van
Rotterdam zijn zeer welkom. Mede
wegens invaliditeit is het een leerzame
en mooie hobby voor mij. Bij voorbaat
hartelijk dank voor de te nemen
moeite!

2685 EM Poeldijk
0174-246148
Diapresentatie over RTM
Zondag 15 december, van 14.00 tot
16.00 uur, is er bij Stichting Ons
Rotterdam een nieuwe diapresentatie.
Na de diapresentatie ‘RTM in kleur’
laat onze vrijwilliger Fer Huizer u
aan de hand van zwart-wit foto’s de
ontwikkeling zien van de RTM. Door
de opening, tussen de jaren 1898
en 1915, van tram- en veerdiensten,
verkregen de eilanden een betere
verbinding met Rotterdam. De RTM
kende, naast personen-, ook goede-

renvervoer en ontwikkelde in de jaren
twintig een voorloper van het huidige
containervervoer.
U bent van harte welkom. De diapresentatie is, zoals gebruikelijk, in
het onderkomen van Stichting Ons
Rotterdam aan de Kerkwervesingel 53
in Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar
met buslijn 67.
De aanvang is om 14.00 uur, de zaal
is open om 13.30 uur. De toegang
is, zoals altijd, gratis. Mocht u de
presentatie willen bijwonen, dan graag
van te voren even aanmelden. Dit kan
telefonisch via 010-4804513 en via de
mail: diawerkgroep@onsrotterdam.nl.

J.N.M. van Leeuwen
Voorstraat 14, appartement 5

Delftse bootje?
Bijgaande foto is erg oud, begin vorige eeuw. Heb dit altijd gezien als het “Delftse bootje”. Wie kan dit nog bevestigen?
Evert de Wolff
evert.de.wolff@hetnet.nl

Wie staan op deze foto?
Ik ben al heel lang op zoek naar de namen van de twee mensen links op de
foto; deze is van circa 1928. Mogelijkerwijs kan iemand mij hier helpen? Een
paar ‘kandidaten’: Herman Frensdorff X Suzanna Wilhelmina van Caem òf
Johan Hendrik van Caem X Johanna Antonia Jansen, maar of dit de goede
namen zijn? Het meisje is Johanna van Wendel, geboren 1922, met haar
grootmoeder Remke Jongen, geboren 1879 (getrouwd met Willem Verlinde).
Ik ben bereikbaar op 06 48415650 en/of per email: hugo1953@xs4all.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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Kerst 2019

Doe mee en win mooie prijzen!
Net als andere jaren plaatsen we ook dit jaar weer de speciale kerst-logopuzzel , waarmee u heerlijk kunt puzzelen. In de
kerstballen staan allemaal (gedeelten) van logo’s afgebeeld. De
bedoeling is dat u de logo’s herkent en er de juiste bedrijfsnaam
bij zoekt. Dat kan door De Oud-Rotterdammer heel grondig te
bestuderen, door gewoon tijdens een lekkere kerstwandeling op
straat op zoek te gaan of via internet.
Om u een beetje te helpen staan de 25 deelnemende bedrijven ook op deze pagina. Maar welk bedrijf hoort nu
bij welk logo? Als u alle bedrijfsnamen in de volgorde
van 1 tot en met 25 gevonden hebt, vormt u een slagzin,
door telkens in de balk onderaan de puzzel één letter
uit de bedrijfsnaam in te vullen. Welke letter van de bedrijfsnaam u moet gebruiken, staat in het vakje. Dus als
u in vakje 1 bijvoorbeeld het cijfer 8 ziet staan, gebruikt
u de achtste letter van de gevonden bedrijfsnaam.
De oplossing stuurt u VOOR 10 JANUARI 2020 12.00
UUR naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel of naar info@deoudrotterdammer.nl of via www.deoudrotterdammer.nl.
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HOOFDPRIJS: INVENTUM IPS437RVS
Met de hoogwaardige roestvrijstalen pannenset
IPS437RVS van Inventum haal je het beste in
huis. De pannenset met ergonomisch gevormde
handgrepen zorgt voor jarenlang kookplezier!
Alle vier de pannen zijn voorzien van
een speciale sandwich thermobodem
voor een gelijkmatige warmteverdeling, welke het tevens mogelijk
maakt om de pannen op alle typen
warmtebronnen te gebruiken,
ook op inductie. Ook
het schoonmaken
is makkelijk. De
pannen zijn afwasautomaat bestendig.
4-deliginclusief 3
8
glazen dekselsgeschikt voor alle
warmtebronnen.

PRIJZEN
Voor deze puzzel hebben wij een speciale hoofdprijs.
Voor een van de gelukkigen staat een prachtige pannenset klaar, beschikbaar gesteld door Arnold Aijkens. Het
is de ideale aanvulling op uw keukenuitrusting.
Als tweede tot en met zesde prijs hebben we toegangskaarten voor het bijzondere zondagochtendconcert van
Tata Mirando op 9 februari in De Doelen. (Ieder van
deze prijswinnaars ontvangt twee tickets.)
Voor de zevende tot en met elfde prijs liggen vijf keer
twee toegangskaarten voor het zondagochtendconcert ‘
Wiener Tradition’ op zondag 15 maart klaar. Dan , klaar.
De twaalfde tot en met achttiende prijs zijn toegangskaarten (twee per winnaar) voor een concert van de
Dutch Swing College Band op het SS Rotterdam op
zondagmiddag 26 januari.
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Arnold Aijkens
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LH Makelaars
De Suite
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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.

Sluit nu uw
pakket af via
vgz.nl/rotterdam

