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Leven vol problemen en pret met auto’s
Wij hebben met plezier het
artikel ‘Poetsen, poetsen,
poetsen’ gelezen in De OudRotterdammer van een paar
maanden geleden. Dat deed
ons terugdenken aan de
auto’s die wij hebben gereden. Dat bleken er in de loop
van de jaren aardig wat te
zijn. Poetserig zijn we nooit
geweest. Wij vinden dat de
auto er voor ons is en niet andersom. Evenwel, als hij een
uitgebreide wasbeurt heeft
gehad, dan genieten we daar
natuurlijk wel van. Nu denken
we meer terug aan de gebeurtenissen die we met onze
auto’s hebben meegemaakt.
Ze hebben namelijk bijna allemaal een geschiedenis.
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Onze eerste bolide was een zeer oude
en zeer Lelijke Eend, de onvolprezen Deux Chevaux. Omdat we in
1968 plotseling, door een baan bij
het onderwijs, zeven weken vakantie
hadden, vonden we dat we ons een
auto moesten permitteren, om daarmee
tijdens de vakantie dan ook met het
gezin naar Frankrijk te vertrekken.
Deze Eend was van een onbestemde
grijs/beige kleur, de bekleding van
de achterbank was doorgesleten en
bij een ANWB-keuring bleek dat de
draagbalken, waarop de motor was
gemonteerd, zeer slecht en onbetrouwbaar waren. Niet geschikt dus om met
een gezin naar het buitenland te rijden.

kunnen verkopen.
Na een jaar wilden we graag een
wat jonger exemplaar en vonden een
aanbieding van een mooie rode Eend.
Deze werd aangeboden door een politieagent. Op onze vraag of de wagen
geen gebreken had of een aanrijding
had gehad, antwoordde de agent dat
dat absoluut niet het geval was en dat
hij zich als politieman en nog wel
bij de verkeersdienst, toch niet zou
kunnen veroorloven iemand voor te
liegen. Daar konden wij ons in vinden.

Natte bobine
Zoals ik eens in een ander stukje
heb geschreven, was dit probleem te
verhelpen door het vervangen van
het chassis door een chassis van een
Citroën Ami en over de achterbank
werd gewoon een plaid gespreid. We
hebben heel veel plezier gehad van
dit oude beestje. Hij had nog wel een
nadeel: Als het erg nat weer was, werd
de bobine vochtig en startte de motor
niet. We namen de bobine dan maar
mee naar binnen als we thuis kwamen
en legden hem te drogen op de kachel.
We hebben dit wagentje nog aardig

Duwen
Het liep echter anders. Midden op de
Koninginnebrug, komend van Zuid,
met mijn bejaarde schoonouders achterin, reageerde de auto plotseling niet
meer op mijn schakelen en gas geven.
Het gevolg was dat ik, geduwd door
een bejaard echtpaar, moest sturen
om van die brug af te komen en bij
de flat in de Prins Hendriklaan, waar
we toen woonden. Mijn man lag met
griep in bed en een mobiel hadden we
nog niet. Wat bleek? Ik had het hart uit
de drukgroep getrapt en in de garage
bleek dat onze mooie rode Eend wel

Ongeluk met de Volvo

degelijk een aanrijding had gehad
en de binnenboel was ontwricht. De
politieagent hebben we niet meer teruggevonden. Na de reparatie was het
nog een tijd een fijne auto. We hebben
er nog een aanhangwagentje met kampeerspullen mee over de Pyreneeën
getrokken. Het nadeel was dat we bij
elke helling die we op moesten bang
waren dat we moesten stoppen, want
dan moest ik uitstappen en helpen
duwen om weer op gang te komen.
Gebrek
Ook deze auto werd vervangen, door
een derde Lelijke Eend, maar…. toen
was de Deux Chevaux 4 op de markt
gekomen. Die had een sterkere motor,
zou dus wat harder kunnen rijden en
wat gemakkelijker een aanhangwagen
kunnen trekken. We hebben deze toen
nieuw gekocht en waren er reuze trots
op. Het liep echter weer anders dan
we gedacht hadden. Deze auto had een
gebrekje, zeg maar gebrek. De auto
kwam niet boven de 70 kilometer per
uur. De garagist begreep er niets van.
Hij probeerde van alles en uiteindelijk bleek er een “kinderziekte” in te

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

zitten. Er was iets met de carburateur.
Toen dat na veel gezeur en geprobeer
verholpen was, hebben we er nog een
tijd plezier van gehad. We hebben er
zelfs een vouwwagen mee naar Spanje
getrokken. Dat was wel vaak in z’n
drie schakelen. Op de Spaanse camping stond ook een Duitse familie met
een dure BMW. Deze mensen bekeken
ons niet, totdat hen kennelijk opviel
dat wij er de vijfde week nog stonden
en hij doorkreeg dat mijn man en ik
bij het onderwijs werkten. Hij draaide
wat bij en deelde ons lachend mee dat
hij ook ooit zo’n waggelwagen had
gehad. Om nooit te vergeten.
Reuze luxe
Het inkomen verbeterde en in 1972
konden we ons een ‘echte’ auto permitteren; een witte Mazda 1300. Wat
een kracht ineens. Deze auto gaf geen
enkel probleem. In 1975 verkochten
we de vouwwagen en werd de eerste
caravan achter de auto gehangen; een
kleine Martens caravan en het was
reuze luxe. De kinderen kregen hun
eigen tentje. Het is achteraf onbegrijpelijk hoeveel bagage we in dat

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

caravannetje meezeulden.
Deze auto werd in 1975 ingeruild voor
een okergele Mazda. Wij vonden dat
een prachtige auto en hij heeft het ook
uitstekend gedaan. Op een Spaanse
camping maakten we kennis met een
Nederlandse familie en we hebben
dit gezin later in Nederland nog eens
opgezocht. Daar vertelden zij ons
dat zij voor een witte Mazda hadden
gekozen, omdat je daarmee overal zou
kunnen aankomen en met een okergele
niet. Daar hebben we toen hartelijk
om gelachen, maar we hebben die
mensen nooit meer gezien.
In 1977 gebeurde er iets, dat ons nu
niet meer zou overkomen. Wederom
op een, in dit geval Franse camping,
maakten we kennis met een Nederlands gezin. We hadden een leuke tijd
met hen. Na verloop van tijd maakte
hij ons een beetje “gek” een oude,
maar echte grote Volvo te kopen. Daar
zouden we meer plezier van hebben
en ook zou het goedkoper uitkomen.
We hebben dit gedaan en kochten een
oranje Volvo 240, een soort tank.
Lees verder op pagina 9.
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Wij zijn er om u te helpen

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

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

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

Boeiend Berlijn

vanaf p.p.

5 daagse busreis

dejongintra.nl/efber01

Zwarte Woud en de Elzas
6 daagse busreis

dejongintra.nl/ebend06

Sauerland

6 daagse busreis

dejongintra.nl/ebwil01

dejongintra.nl/efpra01

dejongintra.nl/ebhyt06

Dresden, Leipzig en Weimar
6 daagse busreis

Eric van Heelsbergen

€ 369

dejongintra.nl/ebglc03

€ 379
vanaf p.p.

€ 389
vanaf p.p.

€ 419

dejongintra.nl/busreizen

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

€ 369

vanaf p.p.

Hythe in het veelzijdige Kent
6 daagse busreis

vanaf p.p.

vanaf p.p.

Historisch Praag
6 daagse busreis

€ 299

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

www.uzk.nl

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

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

Dinsdag 7 januari 2020

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

pagina 3

Het paardentijdperk in Rotterdam
van de Schieruiters. Tuiniers konden
hun slag slaan. Paardenmest, goed
voor de rozen. In 1910 zouden ze het
helemaal naar hun zin gehad hebben:
3500 paarden in de stad.

In november 1967 kwam ik in contact met de stalhouderij in
de Gouvernestraat. Studenten van het Rotterdamsch Studenten Corps, die ieder jaar de intocht van Sinterklaas in de stad
organiseerden, hielpen nu de koetsiers de koetsen naar buiten
te rijden. De landauer, waarin de leden van de Senaat zouden
plaats nemen, ging eerst.
Vroeger telde de stoet van de Sint
meer paarden dan nu: twaalf paarden
van de Schieruiters, zes van de
Bereden Brigade, die toen ook de
schimmel voor de Sint leverde en vier
tweespannen voor de koetsen uit de
stalhouderij.
Pech onderweg
In die tijd stonden vaak auto’s met
pech langs de weg, maar met koetsen

Aankomst Sinterklaas op de Parkkade in
1963. (foto: Winfried Walta, Anefo, Nationaal
Archief)

was ook wel eens iets aan de hand. Zo
raakte tijdens een rit een wiel los en
ging een eigen weg volgen of een wiel
liep vast (niet ingevet). Op weg naar
het stadhuis moest een bruidegom in
de bruidskoets constant het losgeslagen portier dicht houden, omdat van
sluiten geen sprake was.
Ik hoorde ook een verhaal over een
paard dat midden op de Kruiskade stil
hield en moest urineren. Er kwam een
tram aan, maar de koetsier en omstanders slaagden er niet in het arme dier
voorwaarts te krijgen. Het liep slecht
af. “Over z’n water”, werd er gezegd.
Palfrenier
Voor een trouwerij hadden ze een palfrenier (hulpkoetsier) nodig, ik bood
me aan. Passagiers helpen bij het inen uitstappen, voor of bij de paarden
staan tijdens de rust. Als ik nu de foto
zie, realiseer ik me dat je tegenwoordig zo’n situatie niet meer ziet.
Tijdens de intocht van Sinterklaas
werden alle koetsen en paarden ingezet. Ook de Bereden Brigade was er,
met zes viervoeters. Dan nog twaalf

Operatie
Nog een gebeurtenis in de stalhouderij. Een koetsier was eigenaar van een
pony, een hengstje dat ook verbleef
tussen de paarden. Het dier moest
gecastreerd worden, ter plekke. Er was
weinig ruimte, de paarden stonden
naast elkaar, met een balk tussen hen
in. Op het gangpad moest de operatie
worden uitgevoerd. De veearts gaf een
totale verdoving en het hengstje ging
al gauw liggen. De pootjes/beentjes
werden samengebonden en na het ontsmetten werd de operatie uitgevoerd.
Dat ging snel en voorspoedig. De veearts en ik zaten op onze knieën, met
de pony tussen ons in. Hij begon de
instrumenten te verzamelen, graaide
wat in het stro en zei tegen me: “Steek
je handen eens uit”. Dat deed ik, met
de gedachte: ik moet zeker ergens mee
helpen. Er werden twee testikels in
mijn geopende handen gelegd.
Mijn vrouw zei: “Als de mensen dit
lezen, willen ze je nooit meer een
hand geven.”
John Kegel
jm.kegel@kpnmail.nl

Palfrenier

CCtje Nieuwjaarswensen
Laat ik beginnen met u een gezegend, gezond en voorspoedig
nieuwjaar toe te wensen. Hoewel het natuurlijk verbeelding is,
lijkt het toch altijd alsof dat nieuwe jaar maagdelijk voor je ligt en
je er alle kanten mee op kunt, en het liefst de goeie. Voornemens
om het allemaal wat beter te gaan doen, ze houden niet zo lang
stand natuurlijk, maar het geeft je een goed gevoel over jezelf, en
dat is ook wat waard.

c foto burosolo.nl

Weet u wat mij opgevallen is bij het
elkaar “het beste” wensen? En dan zult
u wel denken, daar heb je hèm weer,
maar mij valt op dat bijna iedereen zich
er daarmee vanaf maakt, met, bijna
in het voorbij gaan, te mompelen “de
beste wensen”. En vindt u dat nou ook
niet een beetje gemakkelijk? Al zeg
je alleen maar “Gelukkig Nieuwjaar”,
dan zeg je tenminste wat. Mijn oma
zei erbij “Veel heil en zegen”, maar dat
was geloof ik een Roomse uitdrukking.
“De beste wensen”, gauw gezegd en
niet erg betekenisvol naar mijn idee.
Wel zijn er mensen die zeggen “…en
gezondheid, dat is het belangrijkste…”,
en dat is natuurlijk zo.

Cox Column

De goede wensen gaan trouwens
natuurlijk sowieso in deze moderne
tijd, waar ik gedeeltelijk geen deel van

uitmaak, ze gaan sowieso digitaal. Ik
vind dat een verarming, u weet hoe ouderwets ik ben. Vroeger maakte ik een
rijtje van de wenskaarten op tafel, maar
er worden bijna geen wenskaarten meer
verstuurd, al had ik tot mijn genoegen
toch nog een filetje, het verkleinwoord
van file, bij het kerststukje staan, maar
wel half zo lang. Ik weet het weer eens
niet, maar mij lijkt het toch hartelijker
en gemeender, van het woord gemeend,
om even te gaan zitten, na in de winkel
een paar mooie, op de te adresseren
persoon toegesneden kaarten te hebben gekocht, en die vervolgens te
beschrijven, dat mag eventueel met
kroontjespen, met een hartelijke, naar
het literaire neigende zegewens.
(Weet iemand nog wat een kroontjespen was? Of is? Ik moet altijd

denken aan de schrijver Gerard Reve,
God hebbe zijn ziel, (nee anonieme
mevrouw die me over deze uitdrukking kapittelde als zijnde blasfemie, u
bent in de war, dit is een heel mooie,
van respect getuigende zegewens), die
heeft al zijn boeken geschreven met
zo’n pen. Hij had er honderden van in
voorraad. En heeft u ook nog zo leren
schrijven, de inktpot in het midden van
de schoolbank, de inktlap bij de hand,
en hoe die blinkende pen met het klimmen der dagen langzaam zwart werd,
tot je een nieuwe mocht komen halen.
Of als je kwaad over iets was en te hard
indoopte zodat ie gespleten krom stond
en je wist dat je straf zou krijgen,,,?)
Straf krijgen, dat zou je al die moronen
die in de Nieuwjaarsnacht half Nederland lopen op te blazen wel toewensen.
Kijk, ik ben niet voor verbieden, je kan
alles wel verbieden, maar als je onheil
kunt voorkomen door de mensen aan te
spreken op hun gezonde verstand zodat
ze zelf gaan nadenken, dat is natuurlijk
beter.
Maar als dat gezonde verstand er

eenvoudigweg niet is, het bestoken van
hulpverleners, brandweer en politie,
dan heb je toch het verstand van een
rups, waarmee ik niets ten nadele van
de rups wil zeggen, als enige vorm van
intelligentie eenvoudig niet aanwezig
blijkt dan moet er ingegrepen worden,
dat zou zelfs een VVD-er moeten kunnen begrijpen. Want, hoe jammer ook,
dit kan zo echt niet langer.
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Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2020?

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.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.

STOPPEN MET ROKEN, DRINKEN, OP DIEET OF………ZIJN ER VOORNEMENS OM
UW HUIS TE VERKOPEN OF EEN MOOI HUIS/APPARTEMENT AAN TE KOPEN.
HET TEAM VAN LH MAKELAARS STAAT KLAAR OM U TE ASSISTEREN.
MAAKT NU GEBRUIK VAN DIT AANBOD EN ONZE “FULL SERVICE”
BEMIDDELING EN GRATIS WAARDE BEPALING.

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

Team L H Makelaars

LH Makelaars kijkt verder!

010-4520200

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De Oud
4-wiel scootmobiel
Mercurius

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Actieradius:
ca. 45 km

Zeer comfortabele scootmobiel:

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Snelheid:
15 km/u

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
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Nr. 206

Met het gezicht naar de gelovigen
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden toonde het interieur van een kerk.
Niet zomaar een kerk, maar de Sint Antonius Abt kerk in Delfshaven. Een kerk die
niet meer bestaat, want hij is geruime tijd geleden afgebroken. Toch waren er nog
volop herinneringen over op te tekenen, zo bleek uit alle reacties die we binnenkregen. Op deze pagina leest u daarvan een selectie.
John Jansen: “De foto is van de Sint Antonius Abt
kerk, Jan Kruijffstraat in Delfshaven. Ik ben daar
misdienaar/acoliet geweest omstreeks 1955/1962.
Ik kreeg mijn opleiding van kapelaan Ten Hengel.
Ik herinner me nog koster Enis, stekeltjeshaar,
pastoor Sprenger en de kapelaans van Paaschen,
Rijpert, de Ruiter en Peereboom.”
Mevrouw C.J. Sauveur-Grift: “Jazeker ken ik
deze kerk! Het is de St. Antonius Abt aan de Jan
Kruyffstraat in Delfshaven. Ik ben er getrouwd
op 26 juli 1955. Mijn ouderlijk huis stond vlakbij,
in de Bruynstraat. We waren geen kerkgangers,
maar ‘trouwen voor de kerk’ hoorde er toch wel
bij. Mijn man en ik trokken vanwege de woningnood in bij mijn schoonouders, op hun verbouwde zolder in de Koningsveldestraat, in het Oude
Noorden. Daar zijn onze drie zonen geboren, nog
vóórdat wij in 1959 een eigen woning konden
huren in Kralingen, waar nog twee dochters
volgden. Inmiddels woon ik alweer zo’n 30 jaar
in Capelle aan den IJssel, sinds 2008 helaas als
weduwe. Ik voeg een paar foto’s bij van onze
trouwdag, waarop de kerk herkenbaar is.”
Steef Janzen:|”Raadfoto 206 is genomen in de
Sint Antonius Abt-kerk in de Jan Kruyffstraat
te Rotterdam. Ik was daar eind jaren dertig misdienaar. Op zondag waren de diensten om 6.30,
7.45, 9.00, 10.45 en 12.00 uur. Vooral de twee
laatste werden druk bezocht. Pastoor was de heer
Lammers. De foto is genomen vanaf het balkon

achterin de kerk waar ook zitplaatsen waren.”
Ruud Kuipers: “Dit is de Sint Antonius Abtkerk, een Rooms Katholieke kerk aan de Jan
Kruijffstraat in stadsdeel Delfshaven. De kerk
is gebouwd in 1930 door de architect Alexander
Kropholler. Dit was het eerste Rooms Katholieke
kerkgebouw waarin de priester met zijn gezicht
naar de gelovigen kon staan, wat vanaf de jaren
zestig ook daadwerkelijk gebeurde. Vanaf die
jaren zestig begonnen de kerken leeg te lopen.
Zo ook deze kerk en de kerk werd uiteindelijk in
1973 alweer gesloopt. Hoewel ik niet kerkelijk
ben, vind ik het jammer dat deze prachtige gebouwen gesloopt zijn.”
Mevrouw G. Wolters-Steens: “Dit is de Sint
Antonius Abt-kerk in de Jan Kruyffstraat, hoek
Schiedamseweg. Hij was heel bijzonder, omdat
het de eerste kerk was waar het altaar geplaatst
was met het zicht op de gelovigen. Geboren en
getogen in Delfshaven nam onze vader ons iedere
zondag mee naar deze kerk. Ik heb er ook mijn
eerste Heilige Communie gedaan. Toen de kerk
gesloopt werd, was mijn schoonmoeder erg boos,
want zij had aan mijn man en zijn broer allebei
een dubbeltje gegeven om een steentje te kopen
voor de nieuwe kerk die gebouwd moest worden.
Ik dacht in het jaar 1932. Nu wilde zij haar dubbeltjes terug. In de meimaand moesten wij na het
eten naar het lof. Wij spijbelden met vrienden en
vriendinnen en zo ontstonden de eerste liefdes

Ken je dit nog?

Nr. 208

Ken je dit nog? Het is 1967. De eerst sneeuw is gevallen in Rotterdam. Herkent u de plek in Rotterdam
waar deze foto is genomen? Heeft u daar bijzondere herinneringen aan? Of heeft u een mooi verhaal over
rijden op besneeuwde Rotterdamse wegen? Laat het ons weten! Wij zijn weer heel nieuwsgierig naar
uw herinneringen en anekdotes! Stuur uw inbreng naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, zodat we weer een leuke winterpagina kunnen maken. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.

in het kerkportaal. Aan het einde van de dienst
luisterden wij naar het Marialied. Dan vroeg mijn
moeder wat er gezongen was. Of ze ons geloofde
weet ik niet. Ik zou door kunnen gaan, maar nu
stop ik.”
Jan Meily: “Dit is de Sint Antonius Abt-kerk,
een heel bijzondere kerk. Doordeweeks kwam ik
er, omdat ik op een katholieke school zat en wel
in de Bruynstraat en ‘s zondags altijd met mijn
vader. Hij was er namelijk collectant en ik zong
op het koor van de heer Andriessen. We zongen
uitsluitend Gregoriaanse liederen en in de toog en
superplie stonden we dan links op de trappen bij
het altaar. Wij woonden in de Schoonderloostraat,
maar mijn vader liep altijd zijn parochiekerk
waartoe wij behoorden, namelijk de Petruskerk
(schipperskerk), in deze straat voorbij om naar
de Antonius Abt-kerk te gaan. Dagelijks om
half zeven. In die kerk werd immers de Heilige
Mis door de priester gelezen met zijn gezicht
naar de gelovigen. In die tijd (jaren vijftig) zeer
bijzonder. Er waren wel vijf biechtstoelen en
evenzoveel kapelaans. Deze kerk was omgeven
door katholieke scholen, zowel op de Mathenesserdijk (een jongens- en een meisjesschool en
een kleuterschool en in de Bruynstraat (een ulo

en een jongensschool, naast het badhuis). Dit zijn
mijn herinneringen aan een zeer indrukwekkende
kerk.”
Mevrouw G. Th. Broer-Buskoop: “De kerk die
als raadplaat in De Oud-Rotterdammer staat, is
de Sint Anthonius Abt in de Jan Kruijffstraat in
Delfshaven. Een mooie kerk was dat, waar de
priester met z’n gezicht naar de gelovigen stond.
Dat was heel apart in die tijd. Ik ben er gedoopt
en heb m’n eerste heilige communie er gedaan,
het vormsel gehad en ben er in 1965 getrouwd.
Mijn moeder is er vanuit begraven. Dus heel wat
herinneringen gingen er door mij heen. Ik ging
in Zuid wonen en een paar jaar daarna kwam ik
er langs en stond er een bejaardenﬂat. En die is,
geloof ik, ook alweer weg. En dan die heerlijke
Schiedamseweg met al die leuke winkels en het
Prinsestheater niet te vergeten, een erg leuke
buurt was het, zo mooi opgeknapt na het ‘vergeten’ bombardement van 31 maart 1943. Nog even
over de kerk: aan de linkerkant zaten de vrouwen
en aan de rechterkant de mannen. Er was ook een
bovenverdieping. Daar mochten ze samen zitten.
Dat deed mijn oudste zusje met haar verloofde.
Mijn broertje was misdienaar.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

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
Geldig t/m za. 18 jan:

JOKE DUBBELT

Warm gebakken

Lekkerbek

4eGRATIS
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

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.

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

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

.

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

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

Wonen

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De 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

Slapen

BANK 2,5 ZITS
IN LEER VANAF

€ 2.095,-

BANK 2,5 ZITS
IN STOF VANAF

€ 1.745,-

FAUTEUIL
IN LEER VANAF

€ 1.145,-

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9.00-18.00, vrijdag tot 21.00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10.00-17.00

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Een nieuw jaar ligt voor ons en zoals
we aan het eind van het jaar terugkijken
op wat geweest is, kijken we aan het begin naar wat mogelijk is en zou moeten
gebeuren. We hebben allemaal van die
klusjes die maar blijven liggen, terwijl
we weten dat we ze nu toch echt eens
moeten oppakken. Een nieuw testament
of een goed plan om erfbelasting te
voorkomen horen daar vaak bij. Voor
velen geen leuke klus; u bent immers
bezig met de tijd dat u of een dierbare
er niet meer zijn. En juist die kennis van
ooit afscheid nemen, geeft ons de verplichting (of het gevoel daartoe) alles
netjes te regelen, zodat de nabestaanden
niet voor verrassingen komen te staan.
Vanuit de praktijk weten wij waar dat
op kan uitlopen: teleurstellingen, ruzie,
een ordeloze administratie, hoge kosten
naast verdriet en ook verbondenheid.
2020, een nieuw jaar met schone lei; eigenlijk zou niets ons moeten tegenhouden datgene te regelen wat we nodig en
noodzakelijk vinden. Dat geldt ook voor
ons; we gaan ons nog meer richten op
het voorbereiden en al tijdens leven in
kaart brengen van nalatenschappen van
onze cliënten. Daarvoor zetten we ons
Digitaal Nalatenschapsdossier in, waar
we als RegisterExecuteur over beschikken. Het is een transparant systeem
voor u en eventuele erfgenamen, waar
alle (ﬁnanciële) gegevens in opgenomen
zijn en worden waardoor een nalatenschap efﬁciënter en meestal dus ook
goedkoper kan worden afgewikkeld. We
informeren u hier graag over. Oh, en
natuurlijk vieren wij in april ons eerste
lustrum. U hoort nog van ons hierover.
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Nalaten zonder kinderen
In veel stukjes over erfrecht
gaat het over mensen met
kinderen, maar die hebben
wij niet en wij willen toch
ook graag weten wat er voor
ons mogelijk is. Vooral erfbelasting voorkomen is iets dat
ons al een tijd bezig houdt.
Het klopt dat veel informatie over
erfrecht en erfbelasting gericht is op
ouders met kinderen. Het erfrecht en
de erfbelasting (en schenkbelasting)
zijn vooral gericht op kinderen om
hen min of meer “gunstig” laten
erven. Schenkt u aan een ander dan
een eigen-, stief- of pleegkind, dan is
de vrijstelling beperkt en de belasting
hoog. Zo ook bij erven.
Toch heeft het hebben van geen
kinderen binnen het erfrecht ook
voordelen. Zo hebben alleen kinderen
recht op een legitieme portie. Zonder
kinderen kunt u dus in alle vrijheid
beslissen wie er van u erft. En omdat
de vrijstellingen en belasting voor
niet-kinderen allemaal even hoog zijn

Naam van partner houden
Een huwelijk wordt door echtscheiding of overlijden ontbonden. Het
komt wel voor dat de ex-echtgenoot/
partner de naam van de ex wil blijven
gebruiken. Vaker komt het voor dat
de weduwe de naam van haar man
blijft gebruiken. In beide gevallen
mag dit. U mag dus gewoon de naam
gebruiken die u nu al zo lang gewend
bent en gewoon blijven tekenen met
die bekende naam. Voor formele
documenten verandert er ook niets;
u moest al uw eigen (meisjes)naam
opgeven voor uw rijbewijs of identiteitskaart en dat blijft zo.
Vergeten rente papieren
schenking
Het komt voor dat de schenker van
een papieren schenking vergeet de
rente die hij of zij verschuldigd is te
betalen. Dat is voor een of twee keer
niet zo erg, want u mag dat inhalen.
U moet dan de verschuldigde rente
(6%) en daarover bovendien de wettelijke rente (sinds 1 januari 2015
2%) betalen. Heeft u niet de middelen
om de rente alsnog te betalen, dan
moet u er rekening mee houden dat
de schenking weer meetelt bij de rest
van uw nalatenschap. Ten aanzien

(behalve als ouders erven) maakt het
ﬁnancieel niet uit aan wie u schenkt
of nalaat. De echte uitzondering zijn
de goede doelen met ANBI-status;
deze zijn vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting.
Een andere aardigheid is de jubelton
die u, ongeacht de relatie met de ontvanger, kunt schenken. De schenking
moet dan wel voor de eigen woning
of hypotheek voor de woning gebruikt
worden, maar er is een ﬂink bedrag
vrij (€ 103.640 in 2020). Alle andere

van deze rente adviseren wij u de
betalingsbewijzen van deze rente te
bewaren, zodat de erfgenamen deze
kunnen tonen als de inspecteur van
Belastingen er om vraagt.
Plaatsvervulling bij onterving
Wanneer u een kind heeft onterfd
in uw testament, betekent dit niet
automatisch dat de afstammelingen
van dit kind ook onterfd zijn. Is uw
testament voor 2003 opgemaakt, dan
zijn kleinkinderen (en verder) ook
onterfd. Is het testament nieuwer,
dan moet u desgewenst de kleinkinderen expliciet mee onterven. Het
oude testament is nog steeds geldig
onder het nieuwe recht van na 2002.
Wilt u het anders, overweeg dan een
nieuw testament. Zowel onder het
oude als het nieuwe recht hebben
onterfde kinderen of kleinkinderen
altijd nog recht op de waarde van hun
legitieme, wettelijk deel; sinds 2003

schenkingen hebben, net als bij de
erfbelasting, een vrijstelling van
slechts € 2.207. Is de schenking of de
waarde van de schenking groter dan
de vrijstelling, dan is er tot € 126.732
30 procent belasting verschuldigd
over de schenking en daarboven 40
procent. De schijven en percentages
zijn voor de erfbelasting even hoog.
Mogelijkheden om erfbelasting te
voorkomen zijn daarom: aan veel
mensen schenken of nalaten. Hierdoor
ontvangen veel verschillende mensen

de helft van het ‘normale’ erfdeel.
Vruchtgebruik erven
Erft u het bloot eigendom van een nalatenschap of een onderdeel daarvan,
dan erft u wel het bezit, maar niet het
gebruik. De waarde is daardoor ook
lager. Die berekent u aan de hand van
de leeftijd van degene die het vruchtgebruik erft (veelal de langstlevende).
De vruchtgebruiker (degene die niet
het eigendom, maar wel het gebruik
erft) betaalt dan erfbelasting over
zijn/haar deel en de bloot eigenaar
betaalt over zijn deel. Voordeel kan
voor de vruchtgebruiker zijn dat eerst
weinig erfbelasting verschuldigd is
en dat na het einde van het vruchtgebruik het bloot eigendom zonder
verdere belastingen aanwast tot vol
eigendom. Dat is mooi bij sterk
gestegen woningprijzen, maar valt bij
waardedaling natuurlijk tegen.

iets van u en is hierdoor ook geen of
weinig belasting verschuldigd. Een
papieren schenking pakt voor u ook
anders uit. Omdat de ontvanger geen
familie is, heeft u niet te maken met
de verplichte jaarlijkse rentebetaling
van 6 procent. Dat zelfde voordeel
bestaat voor u bij het verkopen van de
eigen woning en deze terughuren of
via vruchtgebruik blijven gebruiken.
Een onconventionele oplossing is het
trouwen van een goede vriend aan wie
u de nalatenschap gunt. Dit heeft wel
een belangrijk nadeel, namelijk dat de
AOW en mogelijk ook pensioen lager
uit zullen vallen; trouw dus zo laat
mogelijk. Maar wat u ook doet, zorg
altijd voor een goed testament als u
niet wil dat het wettelijk erfrecht van
kracht is, waardoor (de kinderen van)
uw broers en zussen of ouders erven.
Heeft u hulp of advies nodig bij het zo
gunstig mogelijk schenken en nalaten,
het inkleden van uw testament of
heeft u bijvoorbeeld behoefte aan
een executeur, dan bent u bij ons
natuurlijk van harte welkom op onze
erfcoach-spreekuren of op kantoor.
Of vraag ons boekje Nalaten zonder
kinderen aan.

Let op de prijs per kilo De
producten in de schappen hebben
niet allemaal hetzelfde gewicht;
prijs vergelijken is dan niet makkelijk. Gelukkig moet ook de prijs
per kilo vermeld worden; dat helpt
en u vergelijkt eenvoudig welk
product duur is en welk niet. Let
dus op de prijs per kilo.
Betaal u zelf Sparen doet u het
beste automatisch. Een vuistregel
is maandelijks 10 procent van het
inkomen aan uzelf toe te kennen
door te sparen. Als u dit lang
genoeg doet, heeft u zo uiteindelijk
een kapitaaltje opgebouwd. Wel
jammer dat de rente zo laag is.
Pak de fiets De regio Rotterdam investeert in steeds betere
en veiliger ﬁetspaden. Door te
ﬁetsen en te blijven bewegen, helpt
u uw lichaam in conditie te blijven
en u bespaart u op de kosten van
openbaar vervoer.
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ROTTERDAM
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Bel voor
een gratis en
vrijblijvend
adviesgesprek

Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

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.

010 - 4101679

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus

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

* Opvulling (rebase)
dezelfde dag klaar

* Contracten met alle
zorgverzekeringen

* Noodprothese

* Vast gebit

* Gedeeltelijke prothese/frame

* Zachte prothese

* Implantaat / klik prothese
* Reparatie klaar terwijl u wacht

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

Vanaf € 350,=

Avond en
weekend
behandelingen
in overleg

* Digitale afdrukken

* Volledige prothese

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

Aan huis
behandelen
zonder
extra kosten

Lid van

* Aangesloten bij
beroepsvereniging ONT

“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

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in 7 mooie en ruime vakantiebungalows.
mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers, ruime badkamers, midden in de natuur en . . . . .
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging.

All inclusive verzorging. Vakantieweken 2020:
(meer dan de 60 % van onze mogelijkheden voor 2020 is al gereserveerd !! )

Vakantie bungalows in Brabant,
Overijssel (2 x), Friesland (2 x),
Noord Holland en Limburg.

Prijs per
persoon.

1 p. in 2 pers.
kamer toeslag.

Prijs per
(echt)paar.

beschikbaar
voor ……

3 t/m 10 april Dongen N Brabant
17 t/m 24 april Sevenum Limburg
1 t/m 8 mei De Lutte Overijssel
29 mei t/m 5 juni Lemele Overijssel
12 t/m 19 juni Dongen N Brabant
26 juni t/m 3 juli Sevenum Limburg
10 t/m 17 juli Bakkeveen Friesland
24 t/m 31 juli Oosterblokker N Holland
7 t/m 14 augustus Sevenum Limburg
21 t/m 28 augustus De Lutte Overijssel
4 t/m 11 september Sevenum Limburg
18 t/m 25 september Dongen N Brabant
28 sept t/m 5 okt. Oosterblokker N Holland
9 t/m 16 oktober Bakkeveen Friesland

€ 695.00
€ 775,00
€ 775,00
€ 850,00
€ 775.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 825.00
€ 775.00
€ 700,00
€ 695.00
€ 775.00

€ 75,00
€ 100.00
€ 100.00
€ 0.00
€ 75.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 75.00
€ 75.00
€ 75,00
€ 75.00

€ 1400,00
€ 1500,00
€ 1550,00
€ 1600,00
€ 1450,00
€ 1600.00
€ 1600.00
€ 1600.00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1500,00
€ 1450,00
€ 1300,00
€ 1400,00

5 gasten
6 gasten
8 gasten
5 gasten
6 gasten
1 gast
6 gasten
6 gasten
6 gasten
7 gasten
3 gasten
4 gasten
7 gasten
11 gasten

6 t/m 13 november Sevenum Limburg

€ 695.00

€ 75,00

€ 1350,00

12 gasten

21 t/m 28 december Lemele Overijssel

€ 895.00

€ 0.00

€ 1700,00

6 gasten

Wij verzorgen (bijna) alles, zoals . . . . . . . . .

•

O ndersteuning B egeleiding Z org

OBZ Vakanties

Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht.
078-8423704 // 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl // info@obzvakanties.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer van deur tot deur.
De thuiszorg en de medicijnen.
Hoog-laag bedden mogelijk.
Alle excursies incl toegangsprijzen.
Verpleegkundige 24 uur aanwezig.
Alle maaltijden, drinken enz. enz enz.
Mooi wandelterrein en natuur.
Activiteiten binnen en buiten.
1 en 2 persoonskamers.
Grote en gezellige woonkamers.
maximaal 10-12 gasten per vakantieweek.
Alle kamers met “prive” badkamer.
Oproep- en alarmeringssysteem aanwezig.
Boekingskosten € 25.00 p.p.
GGTO Garantiefonds € 15.00
Een aantal van onze vakantieweken is al
volgeboekt en staan dus ook niet meer in
deze lijst.
Ook het aantal rolstoel-plaatsen is beperkt.
Wees dus op tijd met reserveren anders is
de kans groot dat er geen plaats meer is.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Leven vol problemen en pret met auto’s
(Vervolg van voorpagina)
Het was een fijne auto en
vooral de kinderen vonden het
plezierig, want zij hadden op
onze reizen naar het zuiden
wat meer ruimte achterin.
Echter, de auto had een respectabele leeftijd en vertoonde al snel roestplekken,
die uiteindelijk overgingen
in gaten, bijvoorbeeld in de
spatborden. Na het nodige oplapwerk vonden we het toch
tijd dit vehikel op te doeken.
In 1981 ruilden we hem in voor een
groene Volvo 240, onze zevende auto.
Ook deze auto heeft ons op heel wat
reizen plezier gegeven en we wilden
er nog lang mee blijven rijden. Dat
liep echter anders. Het werd 1983. Inmiddels ging onze zoon niet meer mee
met vakantie en wij reden met dochter
en een vriendin naar Frankrijk. Op de
eerste dag kregen we al een lekke uitlaat en werd er in Orléans een nieuw
exemplaar onder gemonteerd. Maar
op de vierde reisdag sloeg het noodlot
toe. Op een rustige D-weg, hellinkje
op, hellinkje af bij erg heet weer, (we
hadden nog geen airco) kwam ons
plotseling op de voor hem linker weghelft een Renault 4 tegemoet. Er was
geen ontkomen aan, remmen, sturen,
maar de Renault ramde onze auto
half frontaal. Gelukkig mankeerden
wij geen van allen wat in onze ‘tank’,
maar het Renaultje had geen neus
meer en de twee broers die erin zaten
hadden wat verwondingen. De auto
was zes jaar en daarom economisch
total loss. En dat met een gloednieuwe
uitlaat. De caravan was trouwens ook
total loss. Een pittig financieel jaar,
zelfs al ben je goed verzekerd.
Ellende
Zomer 1983. Na het ongeluk moest
er een andere auto komen. Zo’n grote
slee ambieerden we niet meer. Bij de
Volvodealer vonden we een tweedehands kleiner model Volvo, blauw,
waarvan ik mij het type niet herinner.
Deze wagen bracht ons weer, ook met
een nieuwe caravan, enkele malen
zonder problemen heel Frankrijk door.
Sinds 1980 besloten we elke vakantie
met een weekje bij Franse vrienden in

Normandië.
In 1987 wilden we wat meer paardenkracht. We ruilden onze blauwe
Volvo in voor een witte met meer PK.
Aanvankelijk een fijne auto, maar
plotseling begon de ellende. De eerste
keer toen ik over de Strevelsweg reed,
van de school waar ik werkte naar huis
in Papendrecht. Hij begon in te houden als ik gas gaf en bleef schokkend
rijden tot ik rechtsaf kon om even bij
te komen. Het was afschuwelijk, alsof
je niet kunt rijden. Dit muisje had nog
een flinke staart. Garage, probeersels,
weer garage en weer het nodige gedoe,
benzinetank vervangen, carburateur
vervangen, nog wat van die dingen.
Meermalen naar Beest, bij de Volvoimporteur geweest... Het werd almaar
erger. Uiteindelijk, na een uitvoerig
rapport mijnerzijds over wat we allemaal met dit vehikel hadden meegemaakt, kwam de oplossing, namelijk,
een fabrieksfout bij de carburateur.
Van Volvo mochten we een andere
auto uitzoeken met f 1000,- vanuit
Beest en f 1000,- van de Volvo-garage
als korting. Voor ons betaalbaar was
er alleen weer een witte voorhanden.
Daar hebben we vanaf 1990 enige tijd
tevreden mee gereden, alleen stuurde
hij nogal zwaar. Omdat ik last had van
schouderpijn, adviseerde de huisarts
een auto met stuurbekrachtiging.
Airco
In 1994 kwam de eerste Nissan; een
heel mooie auto en voor het eerst met
airco, wat vooral tijdens de zomervakanties in Frankrijk een verademing
was. Maar op een terugtocht was
het eens echt bloedheet. Ergens op
het platteland stopten we op een
D-weggetje om wat te drinken. Plotseling zagen we onder de auto een plasje
water verschijnen. Grote schrik, wat
te doen. We waren niet ver meer van
onze Normandische vrienden en zijn
daarheen gereden. Bij hen de servicedienst van de Nissan gebeld en meteen
gerustgesteld. Het bleek normaal dat
de airco bij een stop het condenswater
afvoert onder de auto. Wat waren we
onwetend en hadden we voor niets in
de zenuwen gezeten.
In 1997 wilde mijn man graag een
vijfdeurs auto, dus moest er weer worden ingeruild. Het toeval wilde dat de
Nissan een actie had rond Oudjaar. Als

Ongeluk met de caravan...

De kinderen bij één van de Lelijk Eendjes

je een auto kocht, kreeg je vijf halve
staatsloten. Nou, dat vonden we een
mooi moment om in te ruilen. Van de
vijf loten hadden we grote verwachtingen: “Bij vijf kansen moet het toch
minstens eenmaal raak zijn.” Helaas,
ons werd niet meer gegund dan iets
in de F. 60,--. Maar we hadden nu een
mooie en fijne rode vijfdeurs Nissan.
Deze auto had een geweldige wegligging en we hebben er erg veel plezier
aan beleefd. Een zeer oude vriend, die

helaas niet iedereen zich aan. Vóór we
een smalle bocht naar links moesten
nemen stonden we plotseling neus aan
neus met een Poolse vrachtauto, die
dalend de hoek om kwam. Hoewel wij
voorrang hadden kon hij onmogelijk
achteruit terug de bocht om. Er was
maar één manier en dat was dat wij
met de caravan op een dalende weg
achteruit gingen, daarna stoppen en
weer optrekken op een stijgende weg
en meteen de bocht nemen naar links.

Corrie trots op de motorkap van de Volvo

we na jaren terugzagen, noemde het
een knappe koets, en dat was ie. Toch
slipte hij soms wat door als we in de
Pyreneeën omhoog moesten en dat
was niet prettig.
Trekpaard
Inmiddels hadden we ook een wat
grotere en zwaardere caravan en het
gekke is dat je dan ook meer mee gaat
nemen. En dan lees je dat de Subaru
de beste trekauto voor caravans is. In
2000 werd het dus een Subaru Impreza
en die deed zijn werk als trekpaard
uitstekend. We kwamen in 2004 eens
uit Italië terug en reden over de schitterende pas, de Col de la Madeleine,
met strak blauwe lucht, schone droge
weg en daaromheen alles wit van de
sneeuw, prachtig. Er waren veel haarspeldbochten en aanvankelijk moesten
we dus voornamelijk omhoog. Nu
heeft klimmend verkeer in de bergen
altijd voorrang, maar daar houdt

Heel spannend. Het liep goed af, maar
wat waren we toen blij met onze sterke, vierwiel aangedreven auto. Ik kan
er nog om zuchten, zo angstig was het.
Toch mocht ook deze wagen worden
vervangen, maar alleen door een Subaru, de Forester ditmaal, in 2005, nog
wat sterker en ruimer, handgeschakeld
en met een lage gearing systeem. Dit
was ideaal in de bergen, vooral als
er een caravan achter hing. Met deze
auto ook geen enkel probleem gehad.
Automaat
En dan heb je nog één wens, een
Forester met automaat. Die werd
aangeschaft in 2008 en heeft er nu
ruim 150.000 kilometer opzitten.
Een fantastische auto, die we niet
meer kwijt willen tot we hem of de
caravan niet meer kunnen rijden. Toch
begon het niet goed. De auto was niet
nieuw, zoals bijna alle auto’s die wij
kochten. We merkten dat hij stotend

wegreed en na een goed gesprek
met de garage werd er een nieuwe
drukgroep geplaatst. We vertrokken
hierna goedgemutst op wintervakantie
in Zuid-Frankrijk. En toen kregen we
in Noord-Frankrijk een klapband aan
de caravan. Deze veroorzaakte een
flink gat in de bodem van de caravan.
Wij zagen het niet meer zitten en zijn
met een vervangende band naar huis
teruggereden. Dat was maar goed ook.
Toen we enkele dagen thuis waren
en een ritje maakten, hoorden we een
vreemd geluid onder de motorkap,
alsof er iets heen en weer rolde. Naar
later bij de garage bleek, lag de motor
min of meer los en bij optrekken en
remmen kantelde hij heen en weer.
Bij de reparatie waren ze vergeten de
bouten vast te draaien. Hoeveel geluk
kun je hebben?
Nieuwe verrassing
Maar de ‘verrassingen’ waren nog
niet voorbij. We hadden de wagen
een jaartje toen we in Spanje, na een
etentje in een restaurant, terugreden
naar de camping. Het was al donker.
We werden gewaarschuwd dat de
achterlichten niet brandden. Dat was
vreemd. Via de servicedienst van Subaru kwamen we de volgende dag bij
een Subaru-garage in Girona. Helaas
kon de garagist niets uitrichten. De
lichten deden het gewoon weer. Het
probleem deed zich echter een tweede
maal voor op sinterklaasavond. Bij
onze garage bleek dat de garage van
de vorige eigenaar er bij het monteren
van een trekhaak plus stopcontact een
potje van had gemaakt. Dat is keurig
voor ons verholpen met garantie.
Gelukkig hadden we daarna geen
problemen meer. Ondanks onze 82 en
81 jaar hopen wij er nog een tijdje van
te profiteren. Een nieuwe hoeven we
niet meer. Volgens onze zoon zouden
we niet eens meer kunnen omgaan met
de nieuwe elektronica.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Dinsdag 7 januari 2020
pagina 10
		

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

Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Dansen met Dutch Swing College Band op SS Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan. Zondagmiddag 26 januari
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden
op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde
Dutch Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een
rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige
cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band
zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen
via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl
0900-9203 (45cpm). De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij
want: op=op!
Winterconcert Symfonieorkest Rijnmond
Symfonieorkest Rijnmond is zeer vereerd tijdens het Winterconcert in de Prinsekerk in Rotterdam
zaterdag 25 januari te mogen spelen met twee solisten van wereldformaat: Julien Hervé en Galahad
Samsom. Julien Hervé studeerde bij Pascal Moraguès aan het Conservatoire National Supérieur de
Musique, Parijs. Sinds 2008 is hij eerste klarinettist bij het Rotterdams Philharmonisch.Als solist
trad Julien op met het Prag Philharmonia, Louisianna Chamber Orchestra, La Symphonie des Lumières, Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Orchestre de Picardie. Julien wordt regelmatig gevraagd
voor prestigieuze kamermuziekfestivals. Hij is lid van Het Collectief en het Calliopée Ensemble en is
artistiek directeur van de Rotterdam Chamber Music Society. Julien doceert momenteel aan Codarts
in Rotterdam. Galahad Samson studeerde bij Qui van Woerdekom, Kees Hulsmann en Anne Huser.
Sinds 2007 is hij in dienst bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, sinds 2011 als plaatsvervangend
solo-altviolist. Galahad speelt op een Bodio altviool die door het Rotterdams Philharmonisch Orkest
ter beschikking is gesteld. Als freelancer speelt hij regelmatig met het Residentie Orkest en het Royal
Philharmonic Orchestra uit London. Dirigent Cor van der Linden heeft vanaf de oprichting de artistieke
leiding van het orkest. Hij is sinds 1988 eerste violist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zijn
orkestervaring is van grote meerwaarde voor het SOR. In Symfonieorkest Rijnmond (opgericht in
2007)wordt de lat hoog gelegd. Dit maakt het spelen uitdagend voor de circa 70 gevorderde amateurs,
Codarts-studenten en beroepsmusici. Het publiek kan genieten van het resultaat bij lunchconcerten in
de Doelen en avondconcerten in de Prinsekerk.
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.

Januari
Wie is de Kok op het Leefgoed?

Leefgoed de Olifant begint het eerste kwartaal met het spel
‘Wie is de Kok’? Om de twee weken wordt naast de gewone
kaart iedere avond een culinair vijfgangenmenu geserveerd
voor slechts € 27,50, maar welke kok heeft dat bedacht? Dus
spreek af met vrienden, en op naar de Groenendijk 325, VerHitland, Nieuwerkerk aan den IJssel voor een antwoord. Zie
ook elders in deze krant. Reserveren, het menu en meer info:
Leefgoed.nl/agenda of via telefoon 0180-323414.

Tot en met 13 april 2020
Winterexpositie in Nationaal Glasmuseum

Te zien in het Glasmuseum t/m 13 april 2020, Winterexpositie:
De Wachtkamer van Roos Bustek – Stokroos Stipendium –
Koos Buster, Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam en 50 jaar
Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de collectie.
Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer informatie.
Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam.

Woensdag 8 en zaterdag 18 januari
Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek &
Oogzorg

Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak:
010-2361939. Gezondheidsverklaring: 8 jan. Kosten: €40
(ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts:18 jan..
Kosten: €75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31,
3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)

Zaterdag 25 januari
Winterconcert Symfonieorkest Rijnmond met
Julien Hervé en Galahad Samson

Zaterdag 25 januari geeft het Symfonieorkest Rijnmond
(SOR) een winterconcert in de Prinsenkerk te Rotterdam.
De volgende werken staan op het programma Jean Sibelius:
Finlandia, Max Bruch: Concert voor klarinet en altviool.
Solisten: Julien Hervé, klarinet en Galahad Samson, altviool,
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski: Symfonie nr. 1 ‘Winterdromen’. Aanvang: 20.15 uur. Locatie: Prinsekerk, Ingang
Statensingel 24, Rotterdam. Toegang €13,50/€18,00. www.symfonieorkestrijnmond.nl

Zondag 26 januari

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.

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

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 keurings- als 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

De Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Halleluja viert haar 135-jarig bestaan en geeft op zaterdag 1 februari a.s. haar lustrumconcert. Het koor zingt de Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy in de
Prinsekerk, Schepenstraat 69 Rotterdam Blijdorp. Aanvang 20.00 uur. Entree 25 euro. Kaartverkoop www.
kcovhalleluja.nl/concerten of aan de kerk.

Drie exposities In het Nationaal Glasmuseum
In het Glasmuseum in Leerdam zijn deze winter tot en met 13 april drie exposities te zien: de eerste is
‘De Wachtkamer van Roos Bustek’ – Stokroos Stipendium – Koos Buster. Stichting Stokroos ondersteunt jonge kunstenaars, ontwerpers en vormgevers met de nadruk op ambachtelijke kwaliteit, experiment en vernieuwing. Bovendien kent de stichting jaarlijks beurzen toe. Dit jaar is het glasstipendium
van Stichting Stokroos toegekend aan Koos Buster. De tweede expositie heet ‘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, aanvankelijk
bij de reclameafdeling. Meydams tijdloze, functionele en kleurrijke ontwerpen behoren nu tot de canon
van de glaskunst. De derde expositie: ‘50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie’. Meer informatie: kijk elders op deze pagina en op www.nationaalglasmuseum.nl
Leefgoed de Olifant blijft culinair verrassen
Begin 2020 goed en ga gezellig naar het Leefgoed. Restaurant De Dames serveert daar in het eerste
kwartaal, naast de fantastische kaart, namelijk een 2-wekelijks wisselend culinair 5-gangenmenu voor
slechts € 27,50, dat wordt samengesteld door een van de mensen van de keukenbrigade van Restaurant De Dames. De vraag aan u is: Wie is de Kok? Restaurant & terras De Dames op Leefgoed de
Olifant is iedere dag open van woensdag tot en met zondag. U vindt het midden in de natuur op een
kwartiertje van het centrum van Rotterdam. Het ligt prachtig bij Park Hitland en de historische werkhaven van Ver-Hitland, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren is altijd gratis. Reserveren,
het menu en meer info: www.Leefgoed.nl/agenda waar u ook de Agenda 2020 vindt, of via telefoon
0180-323 414.

Optreden van de Dutch Swing College Band vanaf 16.00 uur, ss Rotterdam – Queens Lounge. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

Zaterdag 1 februari
Lustrumconcert Halleluja

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7
in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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Rotterdam Scheurkalender 2020
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

Rotterdam
lender 2020

van vroeger en nu – maandka-

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
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.

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.

€ 20,00

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.

€ 9,95

€ 29,99

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 T-Doek.
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.

€ 17,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

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

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
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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COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

VERGOEDING

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

door uw
zorgverzekeraar

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

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
bij M

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

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:
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.

Schoonheid in Gedenktekens

Wij doen ook
verhuizingen!
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

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

twijfelaars

ook
zaterdag
geopend!
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Een duik in het verleden
Het is een willekeurige woensdag ergens in de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Samen met mijn schoolvriend Karel fiets ik van
de Prinses Margrietschool over het ‘zwarte weggetje’ tussen
de weilanden door naar huis. Karel woont in dezelfde buurt als
ik; een nieuwbouwwijk in Rotterdam-West, opgebouwd uit lage
flats, die vier jaar na de Tweede Wereldoorlog als een wereldvreemde blokkendoos uit de poldergrond is gestampt.
Woensdagmiddag is onze vaste
zwemmiddag. Na het middageten
stappen we op de fiets en rijden via
het centrum van Schiedam en door de
Burgemeester Knappertlaan naar onze
bestemming. De opgerolde handdoek
waarin onze zwembroek is gewikkeld zit onder de snelbinder van onze
bagagedrager geklemd, de abonnementskaart en wat muntgeld zijn veilig
opgeborgen in de binnenzak van mijn
jopper. Onderweg slaat de baldadigheid toe; zittend op het uiterste puntje
van onze bagagedrager en voorover
hangend over het zadel kunnen we
maar net bij het stuur. Twee jochies
van twaalf jaar, zwalkend over straat
als dronkemannen.
Na 20 minuten fietsen draaien we de
onderdoorgang van een woonblok in
en zetten aan het eind van de korte
tunnel onze fietsen in een van de rekken. Daar, middenin die loze ruimte
van het huizencarré staat een groot
vrijstaand gebouw: het Sportfondsenbad of, zoals wij het altijd noemen, het
Spatbordenfonds.
Met de deuren slaan
Meteen als we de entree zijn gepasseerd ontstaat er een uitgelaten
stemming. In de witbetegelde, hol
klinkende ruimte van de kleedhokjes
doen we een succesvolle poging een
badjuffrouw op stang te jagen door
de houten deuren van twee aangrenzende hokjes een tiental keren hard
en ritmisch tegen elkaar aan te slaan.
De kunst is weg te duiken vóórdat de
gealarmeerde badjuffrouw je in de
gaten heeft, anders sta je meteen weer
buiten.
Drukte bij de duikplank
Over natte glibberige tegels lopen
we naar het zwembad. We belanden

in een kakofonie van geschreeuw en
watergespartel. Getreuzel over wat te
doen: meteen in het diepe duiken of
langzaam ‘doorkomen’ in het ondiepe?
We kiezen voor het laatste, zwemmen
een paar baantjes en blijven tegen het
muurtje van het ondiepe een tijdje om
ons heen kijken. Via het buistrapje
lopen we naar de lage springplank.
Daar is het een drukte van belang.
Een angstig ogend meisje laat zich
met dichtgeknepen neus in het water
vallen. Dan volgt een jongen die eerst
met veel bravoure staat te ‘veren’
voordat hij met een fraaie salto het bad
in duikt. Bij het trapje van de plank
vormt zich een ongeduldige rij.
Een meisje aan de haak
Aan de andere kant van het zwembad
wordt les gegeven. Een tenger meisje
probeert zich drijvende te houden en
met driftige slagen vooruit te komen,
daarbij geholpen door de pikhaak
van een badjuffrouw die onder het
kurken zwembandje van het meisje is
gestoken. Op een lange smalle bank
worden de eerste beginselen van de
schoolslag – de kikkerslag met de
benen – bijgebracht. Een badmeester
kijkt kritisch toe.
Als de verveling toeslaat, besluiten we
met onze rillerige lijven tegen de centrale verwarming te gaan staan. Onze
lippen zijn blauw van de kou.
Bommetje
De grote klok aan de muur wijst drie
uur aan. Vanaf nu mag de driemeterplank een kwartier gebruikt worden.
Daar gaan de eerste stoere jongens,
maar als ze eenmaal boven staan is er
van die stoerheid weinig meer over.
Op de punt van de plank wordt wat
‘geveerd’ en er volgt een slappe duik.
Dan betreedt een gespierde knaap de

Lekker druk in het zwembad!

Jubileumactiviteit bij 25 jarig bestaan Sportfondsenbad in Schiedam (foto: Anefo/Nationaal Archief)

ladder. Boven, met zijn handen in de
zij, kijkt hij rustig het zwembad rond,
ziet de blikken van bewondering.
Hij neemt een aanloop, veert door de
knieën en zet af... In zijn vlucht neemt
hij een zittende houding aan, zijn rechter been heeft hij onder zich gevouwen
en de armen er omheen geslagen. Met
een daverende klap en een vloedgolf
aan opspattend water, die de badgasten
op de kant doet huiveren, heeft hij zijn
‘bommetje’ gemaakt. Het snerpende
geluid van een rolfluit weerkaatst door
het zwembad. Onmiddellijk spoeden
twee badmeesters zich naar de plek
waar de jongen boven water komt.
Driftige gebaren, een gedecideerde
armbeweging en een priemende
wijsvinger richting badhokjes. Met
een wrange glimlach druipt de knaap
af. Slechts één keer ben ik zélf van de
hoge plank afgesprongen. Met knikkende knieën en de blik op oneindig.
De Berenpatrouille
Uit de richting van de kleedkamers
verschijnen vijf oudere dames, die
met elkaar in gesprek zijn. Met hun
witte, strak zittende badmutsen, de
vale badpakken met bloemendessin en
hun kolossale lijven vallen ze direct
op. Ze staan bekend als ‘de Berenpatrouille’. Elke woensdag, punctueel
om half vier, zijn ze present, klaar
om hun baantjes te trekken. In het
ondiepe gedeelte van het bad gaan ze
te water, als vrachtschepen die van een
werfhelling glijden, log en langzaam.
Het eerste kwartier wordt besteedt
aan de schoolslag, ze dieselen gestaag
door het water. Het tweede kwartier is
de rugslag aan de beurt. Als drijvende
eilanden, wiekend met hun armen,
zwemmen ze onverstoorbaar van kant
naar kant.
Met ondeugende blikken kijken Karel
en ik elkaar aan. Zonder iets te zeggen
denken we aan dezelfde kwajongensstreek. “Neem jij de middelste? Dan
doe ik de achterste”, zeg ik. We dalen
het trapje af en bepalen onze koers.
Als twee torpedo’s schieten we op

onze doelen af. Onze lijn staat haaks
op de zwemrichting van de dames.
In crawlslag en met het hoofd naar
beneden wachten we op de geplande
aanvaring. Mijn laatste crawlslag
is een voltreffer; pardoes grijp ik in
de voluptueuze boezem. De vrouw
schrikt en veert omhoog. “Oh pardon,
mevrouw, ik had u niet gezien”, zeg ik
met een gezicht dat volledige onschuld
moet uitdrukken. Met een “het spijt
me ontzettend” zwem ik naar de kant,
de vrouw vol ongeloof achterlatend.
Vlak naast mij zie ik Karel breed
grijnzend uit het water klimmen.
“Missie geslaagd!”, laat hij weten.
Het is duidelijk dat je zo’n streek niet
iedere week moet uithalen. Ontmaskering ligt op de loer. En als de dames
een klacht bij de badmeester indienen
zijn de rapen gaar.
Michelinmannetje
Inmiddels is het vier uur. Rillerig maar
voldaan lopen we naar de kleedhokjes.
Aan het begin van de ruimte zien we
de grote metalen mand staan waarin
alle zwembandjes liggen. Karel grijnst
en wijst naar de mand. “Durf je het
nog een keer?”, vraagt hij. “Mij niet
gezien”, antwoord ik. De gebeurtenis
staat me nog helder voor de geest.
Het was drie maanden geleden en
hoogzomer, het enorme dak van het
zwembad was opengeschoven. Een
aangenaam briesje waaide over het
wateroppervlak. We hadden ons zojuist omgekleed, klaar om in het water
te springen. Op het moment dat ik
langs de mand met zwembandjes liep
werd ik overvallen door een vlaag van
balorigheid. Ik haalde alle bandjes uit
de mand en gespte ze, geholpen door
Karel, één voor één om mijn lijf. Het
moeten er meer dan tien zijn geweest.
Elke zwemband bestaat uit een reeks
kurken in de vorm en ter grootte van
een baksteen. Een soort goedbedoelde
bomgordel. Als een waar Michelinmannetje ging ik te water. Hoog op het
water drijvend en peddelend met mijn
handen stuurde ik naar de overkant.

Maar ik was nog niet halverwege of
daar klonk het snerpende fluitje van
de badmeester, die me met verwoede
gebaren sommeerde uit het water te
komen. Er wachtte mij een enorme
uitbrander, er werd gedreigd met het
intrekken van mijn abonnement. Maar
ook Karel moest het ontgelden. Omdat
er een aantal bandjes achter op mijn
rug was vastgestrikt, viel hij al gauw
door de mand. Uiteindelijk kwamen
we er nog genadig van af en werden
we alleen voor die middag weggestuurd. Gniffelend zijn we naar huis
gefietst.
Lonken naar drop
Om kwart over vier beklimmen we de
tribune, die aan de korte zijde van het
zwembad is gebouwd. Boven is het
uitgiftepunt voor drank, broodjes en
snoep. Om de aandacht van de uitbater
te trekken, tikken we met de zijkant
van een stuiver op de toonbank, maar
omdat alle kinderen dat doen is het
maar afwachten wanneer je aan de
beurt bent. In een rij glazen potten
lonken begeerlijk de dropveters,
spekjes, duimdrop, schuine droppen en zakjes zwart-wit. Genietend
van ons snoepgoed zitten we op de
tribune, wachtend tot onze haren zijn
opgedroogd.
‘Zaterdag a.s. diploma zwemmen’
vermeldt een bord aan de balustrade.
Het deed me weer denken aan mijn
eigen zwemlessen. Omdat ik niet
kon watertrappelen met twee handen
boven het wateroppervlak heb ik nooit
een zwemdiploma behaald. Meerdere malen heb ik het geprobeerd,
tevergeefs.
Als we terugfietsen is het behoorlijk
fris. We zetten de vaart erin en steken
vlakbij huis onze hand omhoog ten
teken van afscheid. Een aangename
middag is voorbij.
Cees Mallander
malla009@planet.nl
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Nooit voorrijkosten!
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Denkend aan bureau Boezemsingel 13
Sinds kort zijn er weer twee
politiebureaus online verkocht. Bureau Hoflaan en
Boezemsingel. Nog veel
politiebureaus zullen volgen.
Zogenaamde ‘geleerden’ van
de Nationale Politie hebben
dat vanaf een tekentafel
bepaald.
De bewoners zijn hier de dupe van en
kunnen via een digitaal loket met de
politie in contact komen. Daar waar in
het verleden bewoners nog de straat op
gingen en massaal naar de Coolsingel
trokken om hun ongenoegen kenbaar
te maken, bleef het nu stil. Kennelijk
zijn bewoners een beetje heel erg moe
geworden om in opstand te komen en
laten dit aan boeren, onderwijzers en
verplegend personeel over.
Toen het politiebureau aan de Meermanstraat tijdens de brand na het
bombardement in 1940 in vlammen
was opgegaan, moest men op zoek
naar vervanging. Na een maand gastvrijheid in de kantoren van het abattoir

aan de Boezemstraat werd het nieuw
onderkomen een oud schoolgebouw
aan de Boezemsingel 13, daterend uit
1876. Dit werd een halve eeuw het
bureau van wat destijds de derde afdeling werd genoemd. De Rotterdamse
politie was verdeeld over zeven afdelingen. Begin 1954 was een dringend
noodzakelijke verbouwing van het
bureau Boezemsingel gestart en op 30
september 1955 werd het gerenoveerde en als politiebureau ingerichte
gebouw feestelijk in gebruik genomen.
In 1983 was al besloten dat er een
nieuw bureau moest komen, omdat het
bureau niet meer voldeed aan de eisen.
In januari 1990 volgde de verhuizing
naar het nieuwe bureau Hoofdweg.
Vanaf die tijd tot november 2019 hebben nog vele politiediensten gebruik
gemaakt van het gebouw.
Na mijn politieopleiding aan de
Boezemdwarsstraat werd mijn klas
in 1969 beëdigd in de kantine van het
politiebureau Boezemsingel. In het
bijzijn van familie en vrienden legde
je de eed of belofte af en beloofde de

Politiecel

wetten te respecteren en te handhaven. Het was toen nog mogelijk een
politiebureau te kiezen waar je wilde
werken. Omdat ik genoeg verhalen
over het hoofdbureau had gehoord
met de werkzaamheden in het centrum
koos ik voor het Haagseveer. Na korte
tijd werd ik bevorderd tot wijkagent
in het Oude Westen, samen met een
oudere collega. Na een bevordering tot
brigadier werd ik in 1980 met twee andere brigadiers verantwoordelijk voor
een ploeg agenten/hoofdagenten. Met
vele anderen waren wij verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid
van Kralingen en Crooswijk.
Kameraadschap
Zoals je in politieseries ook ziet, komt
het altijd weer aan op elkaar kunnen
vertrouwen. Na een heftig optreden
was het aan de Boezemsingel als
een soort veilige haven, waar je met
elkaar gebeurtenissen kon delen.
Op de begane grond van het bureau
waren achterin de cellen, waar het
altijd smerig rook; een probleem in de
riolering dat nooit is opgelost. Voor
sommige arrestanten was de stank een
bijkomende straf. Een arrestant bekende een keer, zodat hij niet langer in
de stinkcel hoefde te zitten. Tijdens de
avonddiensten was het vaste prik dat
gezamenlijk werd gegeten. Dat eten
kwam van de afhaalchinees. Zaterdag
dagdienst was een feestje, mede door
de gebakken vis die op het Noordplein
werd verkocht.
De diversiteit aan arrestanten was
enorm en sommigen blijven je altijd
bij. Toen een wereldberoemd musicus
met zijn viool een concert in de Doelen had gegeven, werd dit na aﬂoop

Politiebureau Boezemsingel 13

feestelijk gevierd onder het genot
van de nodige alcohol. De musicus
werd in zijn auto onderweg naar zijn
hotel gecontroleerd en bleek te veel te
hebben gedronken. Hij werd naar de
Boezemsingel gebracht en tijdens zijn
verblijf werd hij door mij uitgenodigd
op de tafel van de agentenwacht een
miniconcert te geven. De aanwezige
collega’s genoten midden in de nacht
van de gevoelige vioolmuziek en na
een applaus en een proces-verbaal
ging de muzikant naar zijn hotel. Een
bezoeker van een bowlingbaan in
Kralingen was, nadat hij teveel drank
had ingenomen en de ballen wel heel
hard aanpakte, zonder schoenen op
straat gezet. Na zijn ontnuchtering aan
het bureau bleken zijn schoenen nog
in de inmiddels gesloten bowlingbaan
te staan. Hij kreeg een paar dienstschoenen en kon naar zijn werk in
de Botlek. Tijdens de eerstvolgende
avonddienst kwam hij de schoenen
met een doos gebak terugbrengen.
Toen in 1990 het politiebureau leeg
kwam te staan, omdat het nieuwe

bureau Hoofdweg de functie overnam,
bood het tijdelijk onderdak aan diverse
politiediensten. In de jaren 90 nam de
drugsoverlast in Rotterdam zo toe dat
veel Franse drugstoeristen tijdelijk in
het bureau werden opgesloten. Alle
ruimtes op de begane grond van het
bureau waren ingericht als slaapzaal
of recreatiezaal. Een deel van de inrit
van het bureau was met houten hekken
afgescheiden en zo als luchtplaats
ingericht. Maar de bewoners waren
er niet gerust op. En wat gevreesd
werd gebeurde en in september 1995
ontsnapten 14 arrestanten vanaf de
provisorische luchtplaats. Bewoners
waren boos, ook omdat ze te laat geïnformeerd waren over de ontsnapping.
Tijdens een bewonersavond probeerde
ik met de deelgemeentevoorzitter Els
Timmers de onrust van de bewoners
weg te nemen, wat nauwelijks lukte.
Helaas, een bekende dichter zei het al:
Alles van waarde is weerloos.
Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

329) Welk treinstation was dit?

Door de lens van Hartog (328-329)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen worden bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte
welkom en worden – voor zover van toepassing – afgedrukt
in De Oud-Rotterdammer.
Reacties gaarne naar reinwol@outlook.com

328) Wie heeft herinneringen aan deze visafslag?
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

Al bijna 40 jaar uw
senioren specialist!!

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

Senioren ledikanten vanaf: € 239,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

- 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

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen
probleem!Wij halen u gratis op en brengen u weer
netjes thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22
*indien voorradig

CU

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

Wij bieden:

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
Schinkelse Baan 6 •
2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl
www.welzijnswarenhuis.nl

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

-

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

(extra kost
en
aan verbon
den)

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

MEER DAN ALLEEN VERHUIZEN

BLONK

VERHUIZINGEN

Het is niet zonder reden waarom Blonk Verhuizingen bovenaan
het lijstje staat van veel gezinnen en senioren die gaan verhuizen.
Verhuizen doe je niet zo maar even. Een goed doordacht logistieke en planmatige
aanpak is de helft van het werk en dat is ons vak. Ook verzorgen wij seniorenverhuizingen met zorg en aandacht, van groot naar klein met 10% korting
U kunt bellen of mailen voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of een
afspraak bij u thuis.
Kleidijk 37, 3161 EK Rhoon
telefoon 010 - 218 82 05
of 0180 - 61 05 60

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

ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN
Duidelijke offerte
Gratis verhuisdozen
l Gehe
el verzekerd
l In- en
uitpakservice
l Dem
ontage/montage
l Klus
senservice
l Verh
uisliften verhuur
l Verh
uizingen binnen de
gehele E.U.
l Seni
or verhuizingen
met zorg en aandac
ht 10% Korting
l

l

l

U kunt al
verhuizen
vanaf

€ 295,ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

er gaan
bij o.a. verhuizing, overlijden of klein
u:
r
voo
n
orge
wonen. Wij verz
woning
l Bezemschoon-oplevering van de
dt in de staat
wor
d
l Woning en/of het bedrijfspan
n van de
eise
de
r
naa
t
van oplevering gebrach
aar
akel
ilie/m
/fam
woningstichting
del zoals
l Wij verwijderen de gehele restboe
laminaat/vloerbedekking etc.

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
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Een goede grap
Ik meen dat het was om Justitie te ontlasten.
Als geüniformeerde politiemensen kregen
we een zogeheten ‘Transactieboekje’.
Om eenvoudige overtredingen ter plekke
af te rekenen. Automobilisten betaalden
zeven gulden en vijftig cent. Bij verkeerd
parkeren, was de betrokkene meestal niet
aanwezig. Maar dan kon hij of zij binnen
een bepaalde periode komen betalen aan het
vermelde politiebureau. Als de verbalisant
aanwezig was, deed hij dat zelf af en anders
bij degene die portiersdienst had. Althans zo
was het geregeld aan het bureau Slinge. Op
een avond had ‘Willem’, een oud-leerling
van mij, dienst als portier. Na een inwerkperiode van drie maanden konden ze voor
advies en hulp altijd terecht bij hun mentor.
Zo kwam een nog betrekkelijke jongeman,
met zo’n echte sterke bruine papieren
zak met 750 losse centen, zijn bekeuring
betalen. Nou, daar wist Willem even geen
raad mee. Ik denk dat dit ook niet eerder
was gebeurd. Ik zei dat ik wel even mee zou
lopen. Ik kreeg de neiging hard te lachen en
deed dat dan ook. De man in kwestie had
het er ook moeilijk mee niet in lachen uit te
barsten. Ik vroeg hem hoe hij die 750 centen
bij elkaar had gekregen. Hij had bij vrienden, kennissen, de bakker en de kruidenier
de losse centen los gepeuterd. Ik gaf, zonder
dat Willem dat zag, de man een knipoog. Ik
zei: “Ja Willem, het is een wettig betaalmiddel en dat wordt tellen en nog eens
natellen.” Willem kreeg alle kleuren van de
regenboog. Ik vertelde de man, dat wij maar
eenmaal per maand op de administratie
konden afrekenen en dat Willem die zak met
losse centen overal mee naar toe zou moeten
sjouwen, dus hij moest een andere keer
met papiergeld maar terug komen. Het was
een sportieve Rotterdammer en hij rekende
gelijk af, want hij had al verwacht dat het zo
zou aflopen! Buiten stonden lachende vrienden van de man te wachten en ik liep nog
even mee naar buiten. Iedereen een hand
gegeven en gezegd dat ik het een geweldige
grap vond. Toen ik weer binnen kwam, had
Willem weer zijn gezonde kleur terug.
Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com
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Een van de eerste
schepen van de gemeentelijke veerdienst.

Huwelijk
door veerpont
Lenie de Zwart (ipadlenie@gmail.com) was blij met de foto enkele weken geleden van de
steiger van het bootje van Katendrecht. “Van een vriendin uit Rotterdam krijg ik een paar
keer per jaar een stapel Oud-Rotterdammers toegestuurd. Ik geniet daar enorm van en lees
alles en zojuist dus ook de foto van het veerbootje gezien. Mijn ouders hebben elkaar op die
boot ontmoet in 1938. Mijn vader werkte op de Westzeedijk bij Kaufmann’s huidenhandel op
kantoor. Mijn moeder werkte als verpleegster in het Coolsingelziekenhuis.’’
“Iedere dag rond dezelfde tijd namen
zij de pont om de Nieuwe Maas
over te steken. Ze woonden allebei
op Zuid bij hun ouders. Vader in de
Blankenburgstraat en moeder aan de
Charloisse Kerksingel. Op een dag
schijnt mijn vader aan mijn moeder te
hebben gevraagd of hij een eindje
met haar op mocht fietsen. En zo
is het begonnen. Bij nadere kennismaking bleken zij beiden veel
van klassieke muziek te houden,
hoewel mijn moeder met haar 20
jaren nog weinig van verschillende
componisten wist. Vader was zes
jaar ouder, speelde al jaren piano
en ging naar pianoles. Moeder ging
een tijdje later intern in het ziekenhuis wonen. Zij had een dominante,
streng gereformeerde, vader. Moeder was het jongste meisje uit een
gezin van negen kinderen. Ze kon
prachtig zingen, daardoor mocht
ze soms iets meer dan de oudere
kinderen hadden gemogen. Maar
Truusje was ook zeer eigenzinnig.
Eenmaal de vrijheid van niet meer
naar de kerk te hoeven, ging ze
leuke dingen doen op zondag.
Zeilboot
Zo ging ze in 1939 met mijn vader,
Leen, mee naar zijn zeilboot die
in een haventje langs de Oude
Maas lag. Er was daar een grote

Laveren tussen andere schepen op de Nieuwe Maas.

groep vrienden en vriendinnen die
in bootjes voeren in het weekend.
Vooral op zondag; op zaterdagochtend werd nog gewoon gewerkt. In
februari 1940 zijn ze getrouwd en
kregen een mooie benedenwoning
in de Bloklandstraat. Het pontje
heeft bestaan tot in 1968 de metro
ging rijden. Mijn vader is op Katendrecht geboren in 1911. Begin
jaren 60 reed ik vaak met hem mee
als hij lonen ging uitbetalen in de
verschillende huidenloodsen. Altijd
reed hij dan door Katendrecht en
wees alle woningen aan waar hij
als kind had gewoond. Zijn moeder
verhuisde veel. Ze kreeg dan in het
nieuwe huis een nieuw behangetje,
omdat de huisbaas blij was dat hij

het huis kon verhuren. Dat waren
nog eens andere tijden.
Op Katendrecht had ik, in de jaren
zestig, twee vriendinnen wonen
die ik kende van onze jachthaven
in Brielle. Vandaar dat ook ik
gebruik maakte van het pontje en
mijn vader weer met veel verhalen
kwam over het Katendrecht van
zijn jeugd. Mijn vader schreef tien
jaar lang iedere week de rubriek
‘STEENTJES KEILEN’ in de
Havenloods. Wel lang geleden,
hij stierf plotseling in 1983. Zelf
woonde ik, sinds mijn tweede jaar,
aan de Statenlaan in Blijdorp. Die
omgeving was heel anders dan
Katendrecht, zeker toen, aan het
eind van de jaren zestig.’’

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Ook in het nieuwe jaar
de lekkerste aardappelen
OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

bandjeverstandje.nl
aad
voorr
0
>3.00

0180
619 411

24 uu
rs
servic
e

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

Melkboeren
Op het verzoek verhalen en/of
gegevens in te sturen over het
fenomeen ‘broodbezorgers en
melkboeren’ zijn veel reacties
gekomen. In de komende tijd komen ze aan bod en gaan ook in het
boek dat in voorbereiding is over
deze uitgestorven beroepsgroep.
Heeft u nog een leuk verhaal over
bijvoorbeeld de stinksigaar van de
bakker die aan de deur kwam of
van die melkboer die wel erg lang
koffie aan het drinken was bij de
alleenstaande blonde buurvrouw
aan de overkant? Zet het op de
mail of stuur het naar ‘Bakkers en
Melkboeren’ Uiterdijk 106, 3195
GK Pernis-Rotterdam. Foto’s zijn
ook welkom.
Maarten Boer (volvomaarten@
gmail.com) komt terug op een
eerder verhaal over het familiebedrijf Van Berkel’s Melkinrichting.
Zijn vader Jan was bedrijfsleider
in filiaal West in de Blokmakerstraat. Het gezin woonde achter een
melkwinkel in de Mr. Arend van
den Woudenslaan in Smeetsland.
Deze werd bestierd door Siem van
Berkel. Daarnaast waren er nog
de broers Giel, Arend, Aad, Arie,
Leen en ‘boere’ Willem. Arend
assisteerde in filiaal Zuid in de
Dynamostraat, Aad was directeur,
Arie had de zorg over het wagenpark, Giel ging over de winkels
en Leen en ‘boere’ Willem hadden
een bezorgwijk. “Er waren ook nog
winkels in de Beatrijsstraat en Davidstraat. Ik ben daar vaak geweest.
Dan ging ik mee met Floor Kooyman en zijn paard en wagen om er
kruidenierswaren af te leveren. Er
was ook een grote kruideniers- en
melkwinkel van Van Berkel aan de
Brede Hilledijk.’’
Leen van Berkel zijn zoon Wimpie
heeft na de schoolbanken ook nog
enige jaren in het bedrijf gewerkt,
maar zag er niets in dit werk altijd
te blijven doen. Hij emigreerde
naar de andere kant van de wereld
en begon daar – voor zover bekend
– een transportbedrijf.
Reacties: reinwol@outlook.com

Nog net de kont van het veerbootje, een geliefde plek.
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TANTE POST
Kerstverhaal
Het verhaal van Bert ten Hoeve op de
voorpagina van het vorige nummer
heeft best indruk op mij gemaakt.
Natuurlijk vergeet je nooit van je
leven dat je je broer, waar je zo
bijzonder trots op was, nooit meer
zou zien. En van dat tientje. Ook zo’n
herinnering blijft je je hele leven bij.
Wat mij ook aansprak was het tafereel
rond de kolenkachel en de rookstoel.
Wij hadden thuis ook zo’n kachel en
zo’n rookstoel. Zo’n stoel met van
die lange armleuningen, met erachter
een stok waarmee je de rugleuning
hoger of lager kon instellen. Ik had
ook net de boeken van Arendsoog,
Pim Pandoer, Monus, de man van de
maan en natuurlijk de boeken van de
Bob Evers-serie ontdekt. Ik verslond
ze. Vooral de spannende verhalen van
Arie Roos, Jan Prins en Bob Evers.
Wanneer je dat dan in zo’n verhaal
leest, komen ook andere herinneringen
weer naar boven. In 1960 moest ik in
de Willem-III-kazerne opkomen voor
militaire dienst, lichting 60-3 en werd
ingedeeld bij de Huzaren van Prins
Willem Alexander. Ik kwam in een
volstrekt andere wereld terecht. Alles
was totaal anders dan wat je tot dan
toe gewend was. ‘s Morgens om zes
uur je bed uit. Niet even rustig je ogen
uitwrijven, Nee, wakker worden, opstaan. Het werd met een meer dan luide stem de slaapzaal in geschreeuwd.
De vooropleiding, je was nog een ‘filler’, duurde twee maanden. En het was
in een van de laatste twee weken dat
wij uit bed werden getrommeld door
een voor ons nog onbekende militair.
Het was iemand van lichting 60-2, een
speciale lichting ‘gestudeerden’ die
werden opgeleid voor een (dienstplichtige) officiersfunctie. Bij de
huzaren voor Cornet. Dat bleek later.
Zij waren niet alleen ‘officier van de
week’, maar moesten ook het appèl, ‘s
morgens vroeg voor je bed, afnemen.
Staat die knul, die dus twee maanden
voor mij was opgekomen, voor mij
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en ik begin te lachen. “Wordt er hier
gelachen?” “Ja”, zei ik. “En waarom
wordt er hier gelachen?” “Omdat, als
ik zo naar u kijk u mij doet denken aan
een persoon uit een boek dat ik jaren
geleden met veel plezier heb gelezen.”
“Is dat soms ene Arie Roos?”, zei de
aankomend officier van de week. “Inderdaad, dat klopt helemaal. Arie Roos
van de Bob Evers-serie. Rood haar,
sproeten en net zo groot en zo mollig
als u.” Hilariteit in de hele zaal. We
hebben later met plezier afscheid van
elkaar genomen, maar of hij het in zijn
militaire loopbaan verder dan Cornet
heeft gebracht is mij niet bekend.
Frans Waroux
franswaroux@gmail.com
Delfts bootje
Bij het zien van de foto van Evert
de Wolff en zijn vraag in De OudRotterdammer nr. 25 van 10 december
over het Delftse bootje moest ik direct
terugdenken aan het verhaal van P.
Ooijen, dat De Oud-Rotterdammer
van hem plaatste in april 2016 onder
de naam ‘Boottochtjes’. Het ‘Delftse
bootje’ en ‘Boottochtjes’ gaan beide
over een dagje uit met een gezelschap, per schuit naar Drievliet of een
ander pretpark of uitspanning, zoals
dat vroeger heette. Vakantie was er
niet, dus werd er in de zomervakantie
met familie, buurtvereniging of ander
gezelschap een dagje uit georganiseerd met een schuit of boot. Brood
en drinken werden meegenomen en
limonade voor de kinderen, om de
kosten zo laag mogelijk te houden. De
schipper zorgde dat het laadruim, waar
hij normaal zijn vracht in had, schoon
was. Of je zat op een grotere schuit
op de luikenkap. Bankjes of stoelen
werden in het laadruim gezet, zodat
mensen konden zitten en genieten
van de boottocht. Na een leuke dag
uit ging de schipper weer met zijn
gezelschap naar huis. Mijn vader was
ook schipper en voer met zijn schuit

er geen foto van gemaakt, maar vergeten doe ik het niet. De winkel had een
zogeheten etalage-eiland, dus trok het
veel bekijks en er werden veel boeken
verkocht.
Mevr. J.C. Tijssen-van Dulst
Dwarspad 10, 3181 HP Rozenburg

Klein café met visnetten
“De vraag van 10 december 2019 bij foto 324 was voor Ben Beth
(beth5000@kpnmail.nl) niet echt moeilijk. “Het is café De Fles. Dit beroemde en beruchte café zat op de ‘s-Gravendijkwal 138 tussen de Nieuwe
Binnenweg en de Ochterveldstraat, waar ik tussen 1954 en 1967 heb gewoond. De Fles is geopend in 1957 en op last van burgemeester Van Walsum
in december 1962 voor vier weken gesloten, maar is daarna ook niet meer
open gegaan onder de naam De Fles. Het café was van Anna Vingerhoets,
haar vader, voor ons oom Tom, stond achter de toog. Veel personen die daar
kwamen zaten op de Academie voor Beeldende Kunsten, de zogenaamde
artistiekelingen. Maar er kwam ook veel ander volk van 16 tot 60 jaar over de
drempel. Onder hen Gerard Cox en wijlen Jules Deelder, de nachtburgemeester van Rotterdam. Het was een heel klein donker café, met veel visnetten
en kaarsen. Er gebeurden ook dingen die het daglicht niet konden verdragen
en er werd veel jazzmuziek gedraaid. Voor die tijd was het café best een
buitenbeentje.’’
grond en mest vanuit Overschie en
omstreken naar het Westland voor de
tuinbouw. Ook hij heeft met de plaatselijke buurtvereniging vanuit Poeldijk
in de zomer in de jaren zestig een
dagtochtje naar Drievliet gemaakt.
Hans Lelieveld
hans.lenie.lelieveld@hotmail.nl
Boekwinkel
In De Oud-Rotterdammer van 12
november 2019 zag ik een verhaal
van Jan Burger, die familie was van
boekverkoper H.W. Blok. Aangezien ik daar in 1965 als verkoopster
werkte, las ik grif verder. De heer
Kraak werkte daar ook. Die woonde
in Capelle aan den IJssel. Ik ook,
dus dat was fijn om mee te rijden ‘s

avonds. Sneller thuis dan met het
openbaar vervoer. Er was toen nog
geen metro. Boekverkoper H.W. Blok
had een dochtertje. Die had ‘s nachts
haar losse tandje in haar oor gestopt.
Ze vertelde dit tegen haar vader en
dus gingen ze vliegensvlug naar de
huisarts om het tandje te verwijderen.
De schooljeugd kwam met lijsten om
schoolboeken. In de kelder hadden
wij boeken op voorraad en met papier
kon de jeugd thuis direct gaan kaften.
Het was een fijne tijd. Ook werd ik gevraagd een tekening te maken voor de
Kinderboekenweek. Ik vond het een
hele eer en tekende De Gelaarsde Kat
met een grote staart van pijpenragers
en daaromheen met mohair wol en wat
lapjes. Het werd een heel kunstwerk.
Ik keek er ‘s avonds trots naar. Ik heb

Oorlogsherinnering
De data 10 en 11 november 1944
staan bij veel mannen in Rotterdam
en omgeving in hun geheugen gegrift.
Voor jongere lezers: november 1944
was de Hongerwinter begonnen.
Vrijdag 10 november 1944 ging mijn
moeder boodschappen doen en kwam
thuis met de mededeling: alle straten
zijn afgezet door Duitse militairen.
Mijn vader was toevallig thuis. Hij
had nachtdienst. In de loop van de
dag gingen in Schiedam, waar ik toen
woonde, militairen huis aan huis langs
om mannen van 18-40 jaar te bevelen
de volgende dag naar de Keilehaven
te komen. Mijn vader had geen onderduikadres en ging. Mijn moeder zag
mijn vader in een colonne passeren en
kon hem nog een tas met etenswaren
aanreiken. Mijn vader kwam uiteindelijk in de buurt van Düsseldorf terecht
en werkte daar met zijn maatje aan de
spoorlijn, onder redelijke omstandigheden. Begin mei 1945 bevrijd door
de Amerikanen trokken zij, lopend,
naar Nederland. Op 6 juni 1945 arriveerden ze weer heelhuids, sterk
vermagerd, in Schiedam. In Schiedam
hadden twee broers van rond de 20
jaar zich niet aangemeld. Zij werden
door een fanatieke NSB’er op de ochtend van 11 november voor hun huis
doodgeschoten. De jongens heetten
Eikenbroek. Scheepswerf Wilton Feyenoord, waar mijn vader werkte, heeft
gedurende diens afwezigheid zijn loon
normaal doorbetaald. De verteller van
deze geschiedenis is nu 86, maar dit
stukje historie zal hij nooit vergeten.
Henny van der Linden, Maassluis

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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aan de cursus van 12 weken of niet.
Heeft u nog geen bridgepartner? Geen
enkel probleem, die vinden wij voor
u! De twee gratis proeﬂessen zijn
op woensdagavond 22 januari en 29
januari 2020. Aanvang: 19.45 uur tot
ongeveer 22.15 uur. De Beginnerscursus bridge begint op woensdagavond
5 februari 2020, omvat 12 lessen en
eindigt op 22 april 2020. Aanvang:
19.45 uur tot ongeveer 22.15 uur. Locatie: Denksportcentrum Rotterdam,
Lombardkade 28 Rotterdam. Bij de
lessen wordt gebruik gemaakt van het
boekje ‘Leer bridge met Berry 5, deel
1’ van oud wereldkampioen Berry
Westra. Voor meer informatie zie
www.denksportcentrumdelombard.nl

Winkels van Walg
Voor mijn onderzoek naar de Joodse
familie Walg, ben ik op zoek naar
informatie over hun vooroorlogse
kaas-/zuivelwinkels in Rotterdam.
Te weten: Firma E.Walg, Westewagenstraat 69 (t/m mei 1940). Walg’s
Kaashuis, Middellandstraat 8 (t/m
1940) en Walg & Co, Gedempte Bierhaven. En deze naoorlogse winkel:
Im-Exportonderneming M.Walg/
Firma M.Walg-Goudsesingel 330.
Hoe zagen de winkels eruit? Bent
u er wel eens geweest? Heeft u nog
anekdotes of foto’s? Ook alle andere
informatie over de familie Walg (niet
de fotograaf) is van harte welkom.
Voor meer informatie kijkt u op www.
familiewalg.nl. Alvast Hartelijk dank!

Beginnerscursus Bridge met
twee gratis proeflessen
Dit is uw kans om, voordat u zich aan
de cursus en de betaling verbindt, rustig te bepalen of bridge ook iets voor
u is. Denksportcentrum de Lombard
organiseert namelijk een Beginnerscursus Bridge met Bedenktijd. Tijdens
twee gratis proeﬂessen krijgt u uitleg
over het verloop van de cursus en een
voorproefje van de theorie en praktijk.
Pas na1 de twee gratis
proeﬂ
2
3 essen
4 hoeft
u te beslissen of u gaat deelnemen

Herdacht worden
zoals u bent

Familiegeschiedenis
Graag kom ik in
contact met nazaten
Met CVU geeft u
van de zwagers:
Hoofdkantoor/uitvaartcentrum
de gewenste kleur
Rien Spruijtenburg,
Bergweg 287
aan uw begrafenis
Jan de Jong en Rien
3037 EN Rotterdam-Noord
Schreuders. Zij
of crematie en
T 010 – 466 11 00
waren getrouwd
krijgt u de uitvaart
info@cvu.nl
met de zusters uit
die bij u past.
het gezin Van der
Marcus Benjamins
Woord. Mijn grootmoeder, Eva Maria
Melding van overlijden
van der Woord was
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar
WWW.CVU.NL
een zuster van hen
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.
en mijn grootvader
De Leeuwe hun
zwager. Ik ben al enige tijd op zoek
tiek lid en PL ‘patrouilleleider’
naar mijn familiegeschiedenis. Mijn
van de Buffels. Ook leerde
moeder Lenie de Leeuwe is jong
ik marcheren en drummen
overleden en ik mis daardoor een deel
in de drumband die in de St
van deze geschiedenis, die ik graag
Lucia kelder in de Hennekijnzou willen aanvullen.
straat repeteerde en vaak op
straat speelde, zoals met de
Jan Verstraaten
Palmpasen optochten. Zelf heb
Roerdomp 36
ik geen foto uit die tijd (geen
7423 CW Deventer
centjes, toen) en ben dus wel
jan.verstraaten@gmail.com
op zoek. Kent u een weg die
leidt naar meer connecties
met Titus Brandsma-foto’s en
Titus Brandsma groep
herinneringen aan deze groep
Ik ben op zoek naar de Titus
op die merkwaardige diepe
Brandsma groep (verkenners – scoulocatie waar nu de A20 raast?
ting) opgericht in 1963. In De OudRotterdammer van 7 maart 2017(?)
Willem Kars
zie
met twee foto’s.
10 ik een artikel
11
mail@willemkars.nl
Herkenbaar. Ik was geruime tijd fanaonderdeel van

Door het ijs gezakt
Ik woonde in de St. Winfridusstraat.
In de winter van 1954 gingen we met
wat vrienden scholletje trappen (stoer
doen). Ik ben toen door het ijs gezakt.
Twee vrienden, Jan Weber en Jan
Annink, woonden ook in de St. Winfridusstraat. Ik zou graag in contact
komen met deze twee personen. Ik
woon tegenwoordig in Vlijmen, maar
elk jaar komt het weer boven als het
winter wordt.

Marleen van Dieren
info@familiewalg.nl
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Frank van Lexmond
KRUISWOORDPUZ
ZEL
Costerlaan 22, 5252 CR Vlijmen
12

15

16

17

5

knarf.lex@ziggo.nl
6

7

8

13

9

14

18

19

20

21

Puzzel mee en win !!!
22

23

28

24

29

33

25

26

30

34

27

31

35

36

37

39
40 van vorig41jaar luidde:
De38oplossing
van de laatste puzzel
44

45

42

43

46

De kinderen hebben weer kerstvakantie
47

gangskaarten voor het zondagochtendconcert ‘Wiener Tradition’ in
De Doelen dat wordt gehouden op
zondag 15 maart in de grote zaal.

32

48

Wil u ook kans maken op deze
prijs? Zorg dan dat uw oplossing voor
DONDERDAG 16 JANUARI 2020 12.00 UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

49

50 dat51
52 vijf prijswinnaars
53
Vele inzenders hadden
goed. Uit alle inzendingen hebben we
geloot die ieder het boek Rotterdam
Feijenoord
Noordereiland
in
de
twintigste
eeuw
krijgen
toegestuurd.
De
winnaars
zijn: Michelle
Willebrands, J.
54
55
56
57
58
59
60
Lieve, P. Zijderveld, Martin de Jong en N. van Delft.
61

62

63

64

65 de 66
67 weer een bijzondere prijs.
68
69
70
Voor
nieuwe puzzel hebben we
Vier prijswinnaars
krijgen deze71keer ieder twee toe72
Horizontaal

73

74

75

76

1. hoorbaar
uitademen; 78
7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans
eiland; 14. opstootje;
15. bevroren
water;
77
79
80
81
17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. tak82
84
85
kewijf; 30. bladgroente;
31. rivier in Engeland;8332. logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35.
dop op zuigfl
es; 37. tennisterm;
38.86man met veel ervaring; 41. Japanse munt; 42. deel van eetservies; 44.87kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van
been; 48. familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur ‘s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvlieg-2
tuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase voetbalclub;
hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14.
68.Horizontaal
dun en mager;1.70.
taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbrandingsrest; 78.
opstootje; 15. bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24.
Aziatisch
rijstgerecht;
godin van 27.
de maan;
81. koninklijke
82. tijdperk; 83.31.
bontsoort;
troefkaart; 32.
86.
onderdeel
van de79.
wiskunde;
bijenproduct;
28. landmacht
takkewijf; (afk.);
30. bladgroente;
rivier in84.
Engeland;
logé (eter);
33. paleis
in Apeldoorn;
bedroevend
(triest);
87. eenvoudig
restaurant.35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41.

Japanse munt; 42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48.
familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur ’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56.
straalvliegtuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolVerticaal
vak; 67. Bredase voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. ons volks1. lied;
jong varken;
2. inhoudsmaat77.(afk.);
3. raamscherm; 4.78.openbaar
vervoermiddel;
5. 79.
plaatsgodin
in Italië;
verslaafde
76. meisjesnaam;
verbrandingsrest;
Aziatisch
rijstgerecht;
van6.de
maan; aan
81.
koninklijke
landmacht
82.toestand
tijdperk;
bontsoort;
84.10.
troefkaart;
bedroevend
(triest); 87. eenharddrugs; 7. bewerking
van(afk.);
melk; 8.
van83.
rust;
9. loofboom;
aluminium86.
(scheik.
afk.); 11. gymnastiektoestel;
voudig restaurant.

16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelderland; 21. oogholte; 23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend; 26.
Verticaal
1. jong varken;
2. inhoudsmaat
3. raamscherm;
4. openbaar
vervoermiddel;
plaats34.
in
plaats
in Noord-Brabant;
27. eenheid
van elektrisch(afk.);
vermogen;
29. draaisnelheid
van een motor;
32. onhandig5.gedoe;
Italië; 6. verslaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van rust; 9. loofboom; 10. alumiNoorse
munt;
36.
deel
van
een
kamer;
37.
sociaal
economische
raad
(afk.);
39.
kleurloos
edelgas;
40.
zacht
en
liefdevol;
nium (scheik. afk.); 11. gymnastiektoestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelderland; 21.
toelopend;
26. plaats
in Noord-Brabant;
27. eenheidgrondsoort;
van elek42.oogholte;
draaiend 23.
een bloembolgewas;
gat maken; 43. man25.vanschuin
adel; 45.
duizend kilo;
46. hoofddeksel;
51. sterk ijzerhoudende
vermogen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34. Noorse munt; 36. deel van
53.trisch
telwoord;
54.
deel
van
een
auto;
55.
rivier
in
Duitsland;
56.
ventje
(knaap);
57.
metalen
wasbak;
59.
militair
voertuig;
een kamer; 37. sociaal economische raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draai60.end
landeen
in Afrika;
62. slangvormige
vis; 63.
tramstalling;
66. kilo;
lokspijs;
muurholte; 69.
oog
in een
touw; 71. boomsoort;
gat maken;
43. man van
adel;
45. duizend
46.67.
hoofddeksel;
51.
sterk
ijzerhoudende
grondsoort; 53. telwoord; 54. deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ventje (knaap); 57. metalen was73.bak;
koopmansgoed;
74.
Europese
munt;
75.
heilige;
78.
Nederlandse
Radio
Unie
(afk.);
80.
droog
(van
wijn);
82.
rivier
in
59. militair voertuig; 60. land in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67.
Friesland;
85. muzieknoot.
muurholte;
69. oog in een touw; 71. boomsoort; 73. koopmansgoed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78.
Nederlandse Radio Unie (afk.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85. muzieknoot.
74
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83
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Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14.
opstootje; 15. bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24.
onderdeel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland; 32.
logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41.
Japanse munt; 42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48.
familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur ’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56.
straalvliegtuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. school-
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Weg eenzaamheid, weg depressie..
geluksgerichte seniorenappartementen
met mooi uitzicht
Hoera, bijna vol!
Nog maar 3 appartementen te huur
telefoon : 0181-740740
Geluksmodel gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit
met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant,
herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz.
Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende activiteitenbegeleidster. Zorgdiensten als pedicure,
kapper, fysiotherapie, massage, muziektherapie enz. worden aan huis geleverd.
Gewenste andere zorg is op aanvraag mogelijk.
Thuiszorg en medische zorg op afroep.
Tweekamer appartementen kosten € 1.450,00 incl. energie, nuts, telefonie, TV, WiFi enz.
(kale huur € 1.000,00) ruime badkamer, keuken met elektrische 4-pits kookplaat,
afzuigkap en magnetron. Vloeroppervlak minimaal 45 m2.

restaurant/theater

atelier

Rozenburg

k

bibliotheek
en biljartruimte

Residence Roosenburch

Grote Stern 2, 3181 SX, Rozenburg (Z-H)
0181-740740 of 06-5132 9046
info@residence-roosenburch.org www.residence-roosenburch.org

terras met rivierzicht

