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Een scheepsramp meemaken 
is vaak een traumatische 
ervaring voor overlevenden. 
Arie Beukelman vertelt in dit 
verhaal over een vergeten 
scheepsramp in 1959 die hij 
beleefde.

Maandag 14 september 1959 vertrok 
Hr. Ms. Karel Doorman, onder 
commando van kapitein ter zee J.G. 
Stegeman, vanuit thuishaven Rot-
terdam, met de onderzeebootjager van 
de Hollandklasse Hr. Ms. Drenthe en 
de onderzeeboot Hr. Ms. Zwaardvis. 
Samen met een Duits smaldeel deed 
het schip mee aan de oefening Shop-
talk. Aan boord van de Karel Doorman 
werd de oefening bijgewoond door 
Konteradmiral G. Wagner en de 
Fregattenkapitän Von Rabenau van de 
Westduitse marine.
Donderdag 24 september was het 
einde oefening en werd opgestoomd 
naar Hamburg. Ik had de nacht van 
vrijdag 25 september als seiner de 
hondenwacht op de brug van de Karel 
Doorman, officier van de zeewacht 
was Ltz.1 E. Liong Bie Thung. Verder 
waren op de brug de Ltz.II D. Kalf 
en de Ltz.III H Krol. De comman-
dant sliep in zijn hut naast de brug. 
Hij had de wacht overgedragen aan 
luitenant Thung. Ten zuidoosten van 

het eiland Helgoland kwamen we die 
nacht in aanvaring met een vaartuig. 
Ik herinner me dat de lichten van wat 
later bleek een vissersvaartuig te zijn, 
wel in zicht waren, maar dat het op 
ramkoers lag. Door de aanvaring zonk 
het vissersvaartuig onmiddellijk. Een 
directe zoekactie van o.a. de Duitse 

onderzeeboot Z1 bleef zonder resul-
taat. De Karel Doorman ging direct 
voor anker om naar overlevenden te 
zoeken, maar er werden alleen wrak-
stukken en een mand waargenomen, 
die er op duidden dat het de O.246 
Frans Elza, een Belgisch vissersschip 
uit Oostende, betrof. Uit Borkum 
was de reddingsboot Hermann Apelt 
uitgevaren om naar overlevenden 
te zoeken, ook zonder resultaat. De 
Karel Doorman vervolgde ‘s morgens 
om 7 uur de reis naar Hamburg. Aan 
boord heerste een bedrukte stemming.

Mijnenvrije zone
De O.246, een houten visserskotter 
van 71 ton van de Oostendse reder 
Frans Legein, was 12 september 1959 
de haven van Oostende uitgevaren 
om in de Duitse Bocht te gaan vissen. 
Het schip moest 28 september weer 
binnenlopen om de vis in Oostende te 
markten. De bemanning bestond uit 
Julien Ocket, schipper, Maurice Ver-
cruyce, stuurman, Maurice DeDulle, 
motorist en de matrozen Fernand Der-
geloo en Marcel Gryson. Woensdag 
23 september was de kotter de haven 

van Helgoland binnengevaren wegens 
slechte weersomstandigheden. Ook de 
O.281 Jenny ging daar schuilen. Beide 
vaartuigen verlieten 24 september 
1959 de haven van Helgoland om te 
gaan vissen in een mijnenvrije zône 
van 3 mijl.
Na vertrek uit Hamburg, op 29 
september, werd op de plaats van 
de aanvaring alle hens gehouden en 
werden de slachtoffers van de ramp 
herdacht. Vlootaalmoezenier Pater 
P.H. Buyssen hield een toespraak. Hij 
vroeg God de slachtoffers eeuwige 
rust te schenken en vroeg voor de 
achtergeblevenen kracht en sterkte om 
het verlies te kunnen dragen. Daarna 
sprak vlootpredikant ds. W.P. Kramer 
een gebed uit.
Vrijdag 2 oktober werd onder grote 
belangstelling in Oostende een rouw-
dienst voor de slachtoffers gehouden 
in de Sint-Petrus en Paulus kerk. 
Bijgewoond door commandeur Rob-
bijn, vertegenwoordiger van Koning 
Boudewijn, Gouverneur Pierre van 
Outvyve d’ Ydewalle, de Brugse 
bisschop Emile Jozef De Smedt, 
burgemeester van Oostende Jan Piers, 

Nederlands ambassadeur in Brussel 
jhr. E. Texeira de Mattos, sous-chef 
van de Nederlandse Marinestaf com-
mandeur De Vos van Steenwijken en 
militair attaché in Brussel kolonel 
Van Nieuwenhuizen. De Vos van 
Steenwijk legde na de herdenking 
namens de Nederlandse Marine een 
krans bij het monument voor gevallen 
zeelieden in Oostende.
Op 2 februari 1960 stelde de Neder-
landse Marineraad in Den Haag in 
een openbare zitting een onderzoek 
in. Na drie zittingen kwam de raad op 
14 maart tot een uitspraak. De schuld 
van de aanvaring met de Frans Elza 
was te wijten aan de Karel Doorman. 
Luitenant ter zee 1e klasse E. Liong 
Bie Thung, die zeewacht had, had 
zich aan ernstige verzuimen schuldig 
gemaakt, waaronder het nalaten van 
kompaspeiling. Over de Frans Elza 
oordeelde de raad dat het voor het 
schip geoorloofd was in de geveegde 
vaargeul te vissen en dat geen sprake 
was van versperring van vaarwater.

Arie Beukelman
arie.beukelman@telfort.nl
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken Basisuitvaart vanaf € 2921,00

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

010 – 30 74 895 0181 – 70 02 65
www.obitusuitvaart.nl Dag en Nacht bereikbaar
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www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Wij bieden:

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

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

BENT U SLECHT TER BEEN DAN KOMEN WIJ GEWOON BIJ U 
THUIS!!

(extra kostenaan verbonden)

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Annelies Kruis
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

IEDERE 
DAG 
ANDERS!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Exclusief bij Opnieuw & Co Dordrecht en Rotterdam

Unieke verkoop van 500 
Moderne olieverf schilderijen op doek

Vanaf donderdag 23 januari 
expositie & verkoop

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2020?

LH Makelaars kijkt verder!
010-4520200

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.

Team L H Makelaars



De uiteindelijke oplossing van de 
puzzel moest zijn: Wie hangt de 
lampjes in de boom? Maar oplettende 
puzzelaars hadden in de gaten dat wie 
de puzzel letterlijk volgens de regels 
oploste niet op ‘de’ boom, maar op ‘dn 
boom’ uitkwam. En wat doe je dan 
als jury? In dit geval is besloten beide 
oplossingen goed te keuren. Uit alle 
goede inzendingen – en dat waren er 
meer dan 200! – hebben we achttien 
winnaars van de verschillende prijzen 
geloot. Zet u schrap en kijk of u er 
bij zit!

Hoofdprijs
De hoofdprijs van de kerst-logopuzzel 
is deze keer een Inventum pannenset, 
die beschikbaar is gesteld door de win-
kel Arnold Aijkens, gevestigd aan de 
Middenbaan-noord 132 in Hoogvliet. 
Deze pannenset is de ideale aanvulling 
op uw keukenuitrusting. En de geluk-
kige winnaar is... Karin Bakker.

Naar Tata Mirando
Als tweede tot en met de zesde prijs 
geven we namens organisatiebureau 
Hanson per prijswinnaar twee toe-

gangskaarten weg voor het zondag-
ochtendconcert van Tata Mirando op 
zondag 9 februari. Het zigeunerorkest 
onder leiding van Djangela Mirando 
brengt een gevarieerd repertoire aan 
pure zigeunermuziek. De prijswin-
naars zijn: Carla Vollebregt, 
Jurriaan A. de Bruijn, Cary 
Baart, Annet Vroegindeweij 
en Michel Eshoff. Zij ontvangen 
ieder twee toegangskaarten in de 
brievenbus.

Naar Wiener Tradition
Als zevende tot en met elfde prijs 
geven we, ook namens Hanson, 
meer toegangskaarten weg voor een 
zondagochtendconcert. Ditmaal voor 
het concert ‘Wiener Tradition’ op 15 
maart. Sopraan Angelique Wardenier 
en tenor Henk Kreukniet nemen u in 
kleurige kostuums mee naar Operette-
land van weleer. De prijswinnaars van 
deze toegangskaarten (weer twee per 
prijswinnaar) zijn: Henk Koppe, 
M. v.d. Linden, Alice van 
Rinsum, mevr. A. Jansen en 
Peter Buisman. Ook zij krijgen 
hun kaarten toegestuurd via de post.

Naar Dutch Swing College-
band
En daarmee zijn we er nog niet. Want 
we kregen nog meer toegangskaarten 
als cadeautje voor prijswinnaars. Van 
de Dutch Swing Collegeband om 
precies te zijn. Zij treden op zondag-
middag 26 januari aan voor een mid-
dagconcert in de Queens Lounge van 
het SS Rotterdam. En daarbij mag ook 
gedanst worden! Zeven prijswinnaars 
mogen daar gratis naar toe en mogen 

ook iemand meenemen. De toegangs-
kaarten zijn inmiddels toegestuurd 
naar: A. van Marion, Kees van 
der Niet, N.C. van Schaik-
de Koning, C.J. Mussert, A. 
Dwarswaard, P.J. van der Stel 
en Anita Stieber.

Nieuwe kansen
Rest ons alle deelnemers aan de kerst-
logopuzzel van 2019 te bedanken voor 
hun inzendingen. En eind dit jaar komt 
er natuurlijk weer een nieuwe einde-

jaarspuzzel. Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen!

Natuurlijk gaan we ook door met 
de gebruikelijke kruiswoordpuzzels 
achterin onze krant in de rest van 
het jaar. Ook weer met leuke prijsjes 
om te winnen. De oplossing van de 
laatste puzzel in de krant van vorig 
jaar, dus niet de kerstpuzzel, vindt u in 
deze krant bij de nieuwe puzzel op de 
voorlaatste pagina.

Achttien prijswinnaars Kerst-logopuzzel
Toegegeven, u heeft er lang op moeten wachten, maar nu kun-
nen we dan toch de prijswinnaars van de Kerst-logopuzzel be-
kend maken, die stond in onze krant van 10 december vorig jaar. 
Het was een heel gepuzzel en onze puzzelmaker bleek ook nog 
een foutje te hebben gemaakt...
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len mensen naar de top toe! Ik wist 
niet wat ik zag. Ze staan elkaar bij 
wijze van spreken te verdringen. Ik 
dacht eerst dat het een gefotoshopte 
grap was. Wie had dat kunnen denken, 
Edmund Hillary en sherpa Tensing 
in ieder geval niet. Ik weet nog als 
de dag van gisteren hoe ergens in de 
jaren vijftig, ik zat in Oudenbosch op 
de mulo, ons het bericht bereikte dat 
voornoemde twee heren voor het eerst 
de top hadden bereikt. Nu gaan er vol-
gens de berichten zelfs invaliden naar 
boven. En het is er een grote rotzooi 
van achtergelaten klimspullen. Ook dat 
is weer een plek geworden waar je door 
de enorme toename van het toerisme 

beter weg kunt blijven. Er komen 
gewoon teveel mensen, ik kan het niet 
anders uitleggen.

Ik was in 1961 met mijn broer in 
Cordoba en Granada. Als je daar dan in 
bezienswaardigheden liep als bijvoor-
beeld het Alhambra dan was je met een 
tiental mensen op zijn hoogst, en soms 
gewoon met z’n tweeën, ik zweer het u. 
En ik was er een jaar of twintig geleden 
weer, dus dat is ook al weer lang gele-
den, en toen moest je de mensen opzij 
duwen als je iets wilde zien of ergens 
een foto van wilde maken.

Een vriend van me kwam vorige 
week terug uit Bali. Nou, daar hoef je 
ook niet meer heen. Er is enorm veel 
gebouwd, ik weet het, voor die mensen 
is het hoogstwaarschijnlijk vooruit-
gang en toenemende welvaart, maar 
het schattige dorpje Ubud, ik weet 
niet of u er wel eens geweest bent, is 
onherkenbaar veranderd. Om maar niet 
te spreken van de kusten. Kuta-beach, 
dat toch al, omdat er van die geweldige 
golven zijn, een hotspot was voor Aus-
tralische surfers, en waar het twintig 
jaar geleden al wemelde van de bars en 
restaurants, is nu, in zijn woorden “een 

soort Valkenburg geworden, maar dan 
erger”.

In de jaren zestig was ik eens op vakan-
tie in Rimini, aan de Adriatische kust. 
Een tiental jaren geleden, toen ik op 
terugtocht uit Zuid Italië er uit nostal-
gische overwegingen weer eens langs 
reed, ach lieve mensen, honderden toe-
risten, en op het strand stonden zoveel 
stoelen dat je het zand niet meer zag.

Nou ja, ik heb altijd al gedacht, 
bijvoorbeeld toen ik op de Galapagos-
eilanden liep, “…kijk, als ik er kan 
komen dan kan iedereen er komen en 
dat gaat natuurlijk ook gebeuren.”

Je kunt ook moeilijk blijven hopen dat 
het er zo stil blijft omdat jij dat zo leuk 
vindt.

Maar wat vreselijk schijnt te zijn op 
met name Bali is het plastic. Die lieve 
mensen gooien gewoon alles nog weg, 
achter het huis, in de kali. Gevolg is dat 
de wateren rond het eiland barsten van 
de troep, hetgeen een ramp is voor de 
natuur, voor de dieren, voor de mensen, 
voor alles en iedereen.

Ik heb eens een liedje gemaakt dat 
heette “De zinloosheid van het be-
staan” met daarin de regels:

“…en onze aarde is een kaarsje
dat langzaam op te branden hangt…”

En hoewel ik geen cultuurpessimist wil 
zijn, geloof ik toch dat de mensheid 
heel erg verkeerd bezig is. Zeg niet dat 
ik niet gewaarschuwd heb.

 

Veel mensen
Wanneer u dit leest ben ik 
al ver over de helft van mijn 
toernee. En het is weer in 
vliegende vaart gegaan, mag 
ik wel zeggen. Je kijkt er 
tegen aan als tegen de Mount 
Everest, maar voor je er erg 
in hebt ben je al bijna aan 
de top. Hebt u trouwens die 
foto gezien hoe het er aan toe 
gaat bij de echte berg van die 
naam?

D’r staat gewoon een file van tiental-
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De pannenset voor de hoofdprijswinnares
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.
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ÊBusvakanties All Inclusivee 

Ahrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / Duitsland 
 

Ahrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / Duitsland
Hotel Lochmühle *** /  Mayschoss Hotel Lochmühle *** /  Mayschoss

5 dagen 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

All Inclusive All Inclusive 24 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

24 24 -
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

24 24  
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

-- 28 mei 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

28 mei 28 mei € 425,
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

€ 425,€ 425,-
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

€ 425,€ 425,  
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

- p.p.p.p. 

Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland 
 

Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland
Hotel Mutter Bahr  *** / Üffeln Hotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

5 dagen 5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

All Inclusive All Inclusive 13 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

13 13 -
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

13 13  
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

-- 17 juli 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

17 juli 17 juli € 480,€ 480,€ 480,-€ 480,€ 480,  - p.p.p.p. 

Sauerland / DuitslandSauerland / Duitsland 
 

Sauerland / DuitslandSauerland / DuitslandSauerland / Duitsland
Hotel Am Wahl *** / Soest Hotel Am Wahl *** / Soest

5 dagen 5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Am Wahl *** / Soest

All Inclusive All Inclusive 17 
Hotel Am Wahl *** / Soest

17 17 -
Hotel Am Wahl *** / Soest

17 17  
Hotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / Soest

-- 21 aug. 
Hotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / Soest

21 aug. 21 aug. € 425,€ 425,-€ 425,  - p.p.p.p. 

Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem  
 

Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem 
Hotel Bauer *** / Treis

Wijnfeesten in Cochem 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis-

Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis-Karden / Moezel Hotel Bauer *** / Treis

4 dagen 4 dagen 4 dagen All Incl. 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

All Incl. All Incl. 29 aug. 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

29 aug. 29 aug. -
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

29 aug. 29 aug.  
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

--- 1 sept. 
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel
1 sept. 1 sept. € 299,
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,-
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,  
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

- p.p.p.p.p.p. 

 

 ZuidZuid-Zuid-Limburg / NederlandLimburg / Nederland 
 

ZuidZuidZuid Limburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / Nederland
Hotel Op de Boud *** / Valkenburg Hotel Op de Boud *** / Valkenburg

5 dagen 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

All Inclusive All Inclusive 21 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

21 21 -
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

21 21  
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

-- 25 sept. 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

25 sept. 25 sept. € 399,
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

€ 399,€ 399,-
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

€ 399,€ 399,  - p.p.p.p. 

 

De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief: 
 

De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief:


De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar 


Reis per luxe touringcar Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden 


Mooie excursies met entreegelden Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met Volpension met Volpension met ‘Volpension met Volpension met ‘‘‘‘s avonds drankjess avonds drankjess avonds drankjes 
 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag Den Haag -

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag Den Haag  

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
- Rotterdam 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Rotterdam Rotterdam -

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Rotterdam Rotterdam  

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
- Utrecht

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
UtrechtUtrecht 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha *** 
 

Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland Appelscha / Drenthe / Friesland

5 dagen 
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

All Inclusive va. All Inclusive va. € 246,
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

€ 246,€ 246,-
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

€ 246,€ 246,  
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

- p.p.p.p.p.p. 

Hotel De Maasduinen ***Hotel De Maasduinen *** 
 

Hotel De Maasduinen ***Hotel De Maasduinen ***
Velden / Limburg Velden / Limburg

5 dagen 
Velden / LimburgVelden / Limburg

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Velden / LimburgVelden / LimburgVelden / LimburgVelden / LimburgVelden / Limburg
All Inclusive va. All Inclusive va. € 259,€ 259,-€ 259,  - p.p.p.p. 

Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof *** 
 

Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof ***
Teutoburgerwald Teutoburgerwald

5 dagen 
TeutoburgerwaldTeutoburgerwald

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
TeutoburgerwaldTeutoburgerwaldTeutoburgerwaldTeutoburgerwaldTeutoburgerwald
All Inclusive va. All Inclusive va. € 243,€ 243,-€ 243,  - p.p.p.p. 

Hotel Brauer ***Hotel Brauer *** 
 

Hotel Brauer ***Hotel Brauer ***Hotel Brauer ***
Treiskarden / Moezel Treiskarden / Moezel

5 dagen 5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Treiskarden / MoezelTreiskarden / MoezelTreiskarden / MoezelTreiskarden / MoezelTreiskarden / Moezel

All Inclusive va. All Inclusive va. € 239,€ 239,€ 239,-€ 239,€ 239,  - p.p.p.p. 

BTR Reizen heeft nog veel meer BTR Reizen heeft nog veel meer  BTR Reizen heeft nog veel meer BTR Reizen heeft nog veel meer 
All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste  All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste 
plekjes in Nederland & Duitsland

All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste 
plekjes in Nederland & Duitslandplekjes in Nederland & Duitsland 

Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick *** 
 

Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***
Stadtkyll / Vulkaaneifel  Stadtkyll / Vulkaaneifel 

5 dagen 
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

All Inclusive va. All Inclusive va. € 243,
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

€ 243,€ 243,-
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

€ 243,€ 243,  - p.p.p.p. 

Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar 
 

Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar
Vakantie & Recreatie Hotel Vakantie & Recreatie Hotel

4 dagen 4 dagen 4 dagen All Inclusive va. 
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

All Inclusive va. All Inclusive va. € 219,
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 219,€ 219,-
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 219,€ 219,  
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

- p.p.p.p. 

De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen
Vakantie & Recreatie Hotel Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

4 dagen 4 dagen 4 dagen All Inclusive va. 
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

All Inclusive va. All Inclusive va. € 229,
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 229,€ 229,-
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 229,€ 229,  
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

- p.p.p.p. 

Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord *** 

 

Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***
Hoogsoeren / Veluwe Hoogsoeren / Veluwe

5 dagen 
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

All Inclusive va. All Inclusive va. € 264,
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

€ 264,€ 264,-€ 264,€ 264,  - p.p.p.p. 

Autovakanties All Inclusivee 

Kerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / Friesland 
 

Kerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / Friesland
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha Hotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 
Hotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 5 dagen 23 -
Hotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 5 dagen 23  
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

-- 27 dec. 
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

27 dec. 27 dec. € 479,
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

€ 479,€ 479,-
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

€ 479,€ 479,  
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

- p.p.
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

p.p.p.p. 

Rijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in Boppard 
 

Rijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in Boppard
Hotel Bauer *** / Treis

Rijn in Vlammen in Boppard
Hotel Bauer *** / Treis-

Rijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in Boppard
Hotel Bauer *** / Treis-Karden / MoezelKarden / Moezel Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

4 dagen 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

4 dagen 4 dagen All Inclusive 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

All Inclusive All Inclusive 25. 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

25. 25. -
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

25. 25.  
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel-Karden / MoezelKarden / MoezelHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis-

-- 28 sept. 
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel
28 sept. 28 sept. € 299,
Karden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,-
Karden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,  
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

- p.p.p.p.p.p. 



 Ken je dit nog? Een auto te water. Weet u nog waar en wanneer? Bent u er bij geweest? Kunt u er over 
vertellen? Bent u zelf wel eens te water geraakt? Zo ja, hoe ging dat in z’n werk? Genoeg vragen weer. 
Nu de antwoorden nog... Wij zijn weer heel nieuwsgierig naar uw inbreng. Schrijf ons uw verhalen en 
anekdotes en stuur ze naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groot formaat 
bekijken.   

  Wim van Uffel: “Ja, dit weet ik nog wel. Het ging 
om de eerste paal voor het gebouw van wijkcen-
trum Odeon in de Gouvernestraat. Daar is in de 
jaren zeventig en tachtig fl ink aan stadsvernieu-
wing gedaan. Ik woonde een paar straten ver-
derop. Dit moet ongeveer in 1975 zijn geweest.”

    Alex Kannegieter: “Dit was in de Gouvernestraat. 
Als je een straat vergelijkt met een gebit, dan 
zijn er destijds heel wat rotte tanden en kiezen 
uit verwijderd, als u begrijpt wat ik bedoel. De 
omstanders op de foto zijn buurtbewoners, die 
staan te kijken naar het slaan van een eerste paal. 
Het kan voor één van de woningcomplexen zijn 
geweest, maar ook voor het wijkcentrum Odeon 
dat daar in de jaren zeventig is geopend. Odeon 
bestond al veel langer trouwens, maar was voor 
die tijd een zalengebouw waar je kon dansen en 
waar optredens waren. Heel vroeger heeft er op 
die plek ooit een beddenfabriek gezeten, heb ik 
me laten vertellen.”

    Gijs de Bruijn: “De raadfoto nummer 207 is de 
Gouvernestraat. Daar zat vroeger Lantaren/Ven-
ster en nog steeds het wijkcentrum Odeon. Ik 
denk dat het met het laatste iets te maken heeft, 
maar zeker weten doe ik het niet. Het is één van 
die oude straten die stukje bij beetje is opgeknapt 
in de jaren tachtig. Dat was ook hard nodig.”

    Ida Ritmeester: “Ken je dit nog nummer 207 gaat 

over de Gouvernestraat. Gezien het braakliggende 
terrein en de oude huizen zal het een fase in het 
opknappen van de buurt zijn geweest. Wel leuk 
dat de fotograaf juist de bewoners en belangstel-
lenden op de foto heeft gezet en niet de wethou-
der of een andere hoogwaardigheidsbekleder 
die ongetwijfeld een eerste paal voor iets mocht 
slaan. Ik kijk ook altijd naar de kleding op dit 
soort plaatjes. Wat de mensen toen droegen! En 
die kapsels. Heerlijke nostalgie!”

    Joke van Gils: “Het gezelschap op deze foto is 
behoorlijk divers. Ik denk dat het een dwarsdoor-
snede van de bewoners van de buurt is. Dit is 
volgens mij in het oude westen van Rotterdam, 
maar waar precies zou ik niet weten. Ergens in 
de jaren zeventig, schat ik zo in. Naar de kleding 
te oordelen. Een moeilijk raadplaatje deze keer. 
Het zal vast bij een bijzondere gebeurtenis zijn 
geweest, maar welke weet ik niet.”

    Arthur Jansen: “Ken je dit nog 207 speelt zich 
volgens mij af in de Gouvernestraat, die, verge-
leken met vroeger wel een metamorfose heeft 
ondergaan in de jaren zeventig en tachtig. Ik denk 
dat dit een belangrijk moment in de bouwfase 
van één van de belangrijke gebouwen in de straat 
is geweest. Dat moet haast wel de bouw van 
wijkcentrum Odeon zijn geweest. Odeon bestond 
trouwens al langer, maar is ook intern nogal eens 
verbouwd. Het was van oorsprong een fabriek 

waarin een theater werd gebouwd en later allerlei 
zalen kwamen. In de jaren zeventig heeft de 
gemeente Rotterdam het overgenomen en er een 
wijkcentrum van gemaakt. Voor zover ik weet is 
het dat nog steeds.”

    Wim Sterk: “Dit is de Gouvernestraat, die loopt 
van de West Kruiskade tot de Nieuwe Binnen-
weg. Het is al een heel oude straat in Rotterdam, 
die dateert van halverwege de negentiende eeuw. 
De straat is genoemd naar Johannes Gouverne, 
die de eerste woningen in deze straat bouwde en 
de straat naar zichzelf noemde. In de Gouver-
nestraat was zalencomplex Odeon, dat al in 1924 
werd gebouwd. Op de begane grond waren een 
feestzaal en een foyer en er waren drie pakhuizen 
en twee winkels. Op het achterterrein was een 
beddenfabriek. Die werd later omgebouwd tot 
schouwburgzaal, met daarboven nog een theater. 
En bovenop dit alles waren meer dan zeventig ar-
beiderswoningen gebouwd. Het hele complex was 
ontworpen door architect A.F. Aalbers. Odeon is 
van oorsprong een initiatief uit de vooroorlogse 
joodse gemeenschap van Rotterdam en werd 
aanvankelijk ook door diverse joodse organisaties 
gebruikt. Daar maakte de Tweede Wereldoorlog 
een bruut einde aan. Ver na de oorlog heeft de 

gemeente Odeon overgenomen uit particu-
liere handen en daarna is er een wijkcentrum in 
gevestigd. Ik denk dat de foto is genomen bij het 
begin van de nieuwbouw voor Odeon, ergens in 
de jaren zeventig. Over de oudere geschiedenis 
van Odeon heb ik wel het een en ander kunnen 
vinden, maar over deze specifi eke gebeurtenis op 
de foto niet.”

    Albert Giessen: “Even meende ik een oud fami-
lielid op raadfoto nummer 207 te herkennen, maar 
toen ik hem uitvergrootte op de computer via jul-
lie website bleek het hem toch niet te zijn. Maar 
dit moet zich niettemin toch in de Gouvernestraat 
hebben afgespeeld. Het zal te maken hebben met 
het wijkcentrum Odeon. Een prachtige voorzie-
ning in het Oude Westen, in een historische straat 
van Rotterdam. Het was ter gelegenheid van 
een stukje stadsvernieuwing volgens mij. Mooie 
tijden. Met overhemden met lange puntboorden 
en bakkebaarden. De jaren zeventig.”

    Anneke van Velzen: “Wat een moeilijke Ken je 
dit nog deze keer! Het onderwerp staat namelijk 
niet op de foto. Want waar staan die mensen naar 
te kijken? Hier kom ik echt niet uit. Sorry!”

     

     

        

 Metamorfose voor de Gouvernestraat   
  De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden bleek nog niet zo eenvoudig te her-
kennen. Vooral doordat het gebouw-in-aanbouw, of eigenlijk de officiële handeling, 
er niet op stond. Het ging om nieuwbouw voor wijkcentrum Odeon in de Gouver-
nestraat in 1974. Hieronder een aantal reacties van lezers die er wel of niet iets in 
herkenden van vroeger. 
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 207   

Ken je dit nog?   209   Nr.

Nr.

 Stadsvernieuwing in de Gouvernestraat   
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Schoonheid in Gedenktekens

ook 
zaterdag 
geopend!

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Bel voor 
een gratis en 
vrijblijvend 

adviesgesprek

Aan huis 
behandelen 

zonder 
extra kosten

Avond en 
weekend 

behandelingen 
in overleg

KUNSTGEBITTEN
ROTTERDAM

Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

010 - 4101679

www.kunstgebittenrotterdam.nl

info@kunstgebittenrotterdam.nl Uw tandprotheticus

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

* Contracten met alle 
 zorgverzekeringen

* Volledige prothese

* Gedeeltelijke prothese/frame

* Implantaat / klik prothese

* Reparatie klaar terwijl u wacht

* Opvulling (rebase)
 dezelfde dag klaar

* Noodprothese

* Digitale afdrukken

* Vast gebit

* Zachte prothese

* Aangesloten bij 
 beroepsvereniging ONT 

Lid van

Een testament... u weet dat het belangrijk is maar het 
komt er steeds niet van om het te regelen. U denkt er 
liever nog even niet over na of u schuift het voor u uit. 
Toch kunt u het beter nu regelen. Want het ontbreken 
van een goed (levens)testament kan onnodige financiële 
en emotionele zorgen met zich meebrengen. Bovendien 
kost een testament minder dan de mogelijke lasten 
voor rekening van nabestaanden.  

Het belang van een (levens)testament

Teun Habraken, jurist bij coöperatie DELA

Waarom kiezen voor een levenstestament? 
Iedereen weet wel wat een testament is, u regelt erin wat 
er met uw geld en spullen gebeurt na overlijden. Maar 
wat is een levenstestament? Stel dat er iets gebeurt waar
door u opeens zelf geen beslissingen meer kunt nemen.  
Door een ongeluk of dementie bijvoorbeeld. In een  
levenstestament legt u vast wie dan belangrijke beslis
singen mag nemen. Bijvoorbeeld wie uw huis mag 
verkopen, wie uw vermogen gaat beheren of wie  
namens u de rekeningen mag betalen of schenkingen 
mag doen. U maakt zélf de keuze wie uw financiële 
belangen mag behartigen en voorkomt daarmee dat 
de rechter een bewindvoerder aanwijst. Dat geeft rust, 
voor nu en later. 

Waarom kiezen voor een testament?
Zonder testament geldt de wet. Wilt u bepaalde 
zaken anders regelen, dan zet u dat in een testament. 
Bijvoorbeeld een andere verdeling van de erfenis dan de 
wettelijke verdeling. Of u laat een uitsluitingsclausule 
opnemen. Stel dat uw kind/erfgenaam gaat scheiden, 
dan blijft de erfenis bij uw kind/erfgenaam en gaat 
deze niet naar zijn of haar expartner. Bovendien kan 
in bepaalde situaties erfbelasting bespaard worden. 
Het opstellen van een testament is in veel gevallen 
verstandig. Wij hebben een samenwerkingsverband 
met verschillende notarissen in Nederland. Als lid van 
coöperatie DELA betaalt u bij deze notarissen een lager 
tarief voor het opstellen van een (levens)testament.

 
Coöperatie DELA heeft een samenwerkings
verband met verschillende notarissen in Nederland. 
Als lid kunt u tegen een gereduceerd tarief een  
(levens)testament laten opstellen.  

Informatiebijeenkomst Erfrecht 
Teun Habraken, jurist bij DELA, nodigt u uit voor 
een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. 
U bent van harte welkom, ook zonder DELA 
verzekering. Deelname is gratis en vrijblijvend. 

Datum: donderdag 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur 
(ontvangst vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Uitvaartcentrum Goetzee DELA, 
Boezemsingel 35, Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden kan via www.dela.nl/erfrechtrotterdam 
of via 06 53 54 55 14. De uiterste aanmelddatum is  
27 januari. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen 
is beperkt. 

Advertorial



  Mijn vriend en ik wonen 
al 20 jaar samen, hebben 
twee kinderen en een eigen 
huis, waar we allebei voor 
de helft eigenaar van zijn. 
We willen dat bij overlijden 
van een van ons de woning 
volledig van de ander wordt. 
Op dit moment hebben we 
een notariële samenlevings-
overeenkomst met daarin 
een verblijvingsbeding. Is dit 
voldoende of moeten we ook 
een testament maken? 

  Het is eigenlijk altijd nodig om naast 
een samenlevingsovereenkomst met 
verblijvingsbeding ook een testa-
ment op te maken. Alleen met een 
testament kunt u elkaars erfgenaam 
worden en kunnen er veel andere be-
langrijke zaken geregeld worden. Met 
een verblijvingsbeding wordt slechts 
geregeld dat na overlijden van de een, 
de gezamenlijke bezittingen toeko-

men aan de ander. De langstlevende 
partner wordt daarmee ook eigenaar 
van het andere deel van de gemeen-
schappelijke bezittingen. Let op: de 
bezittingen, zoals een woning, moeten 
nog wel offi cieel aan de langstlevende 
overgedragen (geleverd) worden. Aan 
een verblijvingsbeding is meestal 
de verplichting gekoppeld eventu-
ele schulden die verbonden zijn aan 
de gemeenschappelijk bezittingen 
(denk aan de hypotheekschuld) 
over te nemen. Bij overname van de 
hypotheekschuld zal de bank er wel 
mee akkoord moeten gaan dat de 
langstlevende partner de hypotheek-

schuld voortaan alleen betaalt en dus 
ook kan betalen.
Een verblijvingsbeding kan worden 
opgenomen tegen inbreng van de 
waarde of zonder inbreng. Moet 
de waarde worden ingebracht, dan 
moet de langstlevende de waarde 
van de onverdeelde helft van bezit 
min schuld aan de nalatenschap 
vergoeden. Maar nu komt het… 
Zonder testament zijn de kinderen wel 
gewoon de erfgenamen. Zij erven dan 
de privébezittingen van hun overleden 
vader of moeder plus eventueel inge-
brachte waarde. Dit erfdeel is direct 
opeisbaar. Door het verblijvingsbe-

ding kunt u kinderen bovendien niet 
het recht op hun legitieme portie 
ontnemen. Als zij door het verblij-
vingsbeding in hun wettelijke rechten 
geschaad worden, kunnen zij bij de 
langstlevende ouder de legitieme 
portie opeisen. Als zij dit inderdaad 
doen en er verder niets geregeld is, 
moet u zes maanden na overlijden hun 
legitieme portie uitkeren.
U zult nu begrijpen dat wij aan u, 
als lezers, een belangrijke waarschu-
wing willen meegeven. Bij samen-
wonen met alleen een (notariële) 
samenlevingsovereenkomst met een 
verblijvingsbeding bestaat grote kans 
dat zaken verkeerd of anders kunnen 
uitpakken dan bedoeld was. Een 
testament is van belang om de langst-
levende beter te beschermen en meer 
rechten te geven. Informeer hiervoor 
dus bij een deskundige (zoals een 
notaris of erfcoach!)
Bij een verblijvingsbeding verkrijgt 
de langstlevende partner op basis van 
een overeenkomst en niet op basis van 
het erfrecht. De fi scus vindt echter dat 
dit niet zonder erfbelasting zou mogen 
en daarom staat in de Successiewet 
dat deze verkrijging fi ctief toch geldt 
als een erfrechtelijke verkrijging.   

 Samenwonen: is
verblijvingsbeding voldoende?   
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  Testament doorhalen 
Het komt regelmatig voor dat in het 
verleden (voor 2003) een testament 
is gemaakt en dat het huidige erfrecht 
eigenlijk een betere bescherming 
biedt aan de langstlevende partner. 
Het kan dan te overwegen zijn het 
oude testament te vervangen door een 
nieuw testament of het oude testa-
ment helemaal te laten vervallen. In 
het eerste geval moet u hiervoor terug 
naar de notaris om dit aan te passen. 
U kunt dan gelijk van de mogelijk-
heid gebruik maken bijvoorbeeld in 
het nieuwe testament nog extra een 
uitsluitingsclausule of executeurs-
benoeming te laten opnemen. In het 
tweede geval moet u ook terug naar 
de notaris om een nieuw testament te 
laten maken waarin alleen het oude 
testament wordt doorgehaald.

   Hoe lang alimentatie? 
Sinds begin dit jaar is er een nieuwe 
wet van kracht die regelt hoe lang 
een ex-echtgenoot/ex-geregistreerd 
partner partneralimentatie ontvangt. 
Tot nu toe was dat maximaal 12 
jaar. Vanaf begin dit jaar is dat de 
helft van de duur van het huwelijk 
met een maximum van vijf jaar. Er 
zijn echter een paar uitzonderingen. 

Voor de gemiddelde lezer van De 
Oud-Rotterdammer zijn de volgende 
twee uitzonderingen waarschijnlijk 
het meest van belang: alimentatie-
ontvangers die 50 jaar of ouder 
zijn en langer dan vijftien jaar zijn 
getrouwd, hebben recht op tien jaar 
partneralimentatie. En: als het huwe-
lijk langer heeft geduurd dan vijftien 
jaar en de alimentatie-ontvanger zit 
tien jaar voor de AOW-leeftijd, kan 
de alimentatieplicht doorlopen tot de 
AOW-leeftijd.

   Nalaten aan zus (of broer) 
We horen nog vaak dat er voor een 
broer of zus een ander tarief voor de 
erfbelasting geldt dan voor derden. 
Dat was waar tot 2010. Vanaf dat jaar 
zijn er nog vier groepen voor de erf-
belasting. Voor partners en kinderen 
geldt het laagste tarief. Kleinkinderen 
betalen 1,8 keer het tarief van hun 
ouders. Alle anderen betalen het hoge 

tarief en goede doelen (ANBI en 
SBBI) zijn vrijgesteld van erfbelas-
ting. Nalaten aan een broer, zus, neef 
of nicht of andere derde is dus altijd 
tegen het tarief van 30 tot €126.723 
of 40 procent daarboven met een 
vrijstelling van € 2.208.

   Aangifte schenkbelasting 
voor 1 maart  
Heeft u als kind een schenking in 
2019 ontvangen die hoger is dan de 
vrijstelling van € 5.248 of als niet-
kind van € 2.173 dan moet u over het 
meerdere schenkbelasting betalen. 
U moet daarover aangifte doen voor 
1 maart 2020. Deze aangifteplicht 
geldt natuurlijk ook voor kinderen 
die de jubelton hebben ontvangen 
of een van de andere verhoogde 
vrijstellingen. In de aangifte kan dan 
een beroep worden gedaan op de van 
toepassing zijnde vrijstelling.

  Uit de praktijk 

  Wij zeggen vaak tegen onze klanten 
dat ze niet teveel met belastingen bezig 
moeten zijn, want dan bent u naar ons 
idee met de verkeerde dingen in het 
leven bezig. Geld en belastingen zijn 
zeker belangrijk, maar durven leven is 
dat misschien nog meer. Toch komen 
we wel klanten tegen die het voorko-
men van erfbelasting desondanks erg 
belangrijk vinden. Ook daar hebben wij 
begrip voor. Wij helpen dan uiteraard 
graag om te zoeken naar mogelijkheden 
om deze belasting te besparen door bij-
voorbeeld een schenkplan te maken of 
te spelen met de rente over de vordering 
die eventuele kinderen op de langstle-
vende krijgen na een eerste overlijden. 
Vaak spreken wij mensen die na een 
door ons opgesteld rekensommetje op 
basis van hun persoonlijke situatie con-
cluderen dat het, anders dan verwacht, 
niet nodig is allerlei ingewikkelde trucs 
uit te halen. Onze vuistregel luidt dat 
bij een huwelijk in gemeenschap van 
goederen met een erfenis (dus de helft 
van het gezamenlijk bezit min schuld) 
die kleiner is dan het aantal kinderen 
(plus de langstlevende) maal €20.000, 
er sowieso geen erfbelasting verschul-
digd is. Dit is een heel globale inschat-
ting. Op onze spreekuren kunnen we 
een quick-scan van uw situatie maken 
en u informeren of het zinvol is met het 
voorkomen van erfbelasting bezig te 
zijn en een testament op te maken. Het 
kan ook zijn dat er nog andere redenen 
zijn voor een goed testament. Wilt u 
meer tijd om hierover te spreken maak 
dan een afspraak bij ons op kantoor.   

?

  Bewust winkelen  Volgens de 
Consumentenbond kunt u ruim 
30 procent goedkoper uit zijn als 
u zich bij het boodschappen doen 
laat leiden door aanbiedingen in de 
supermarkt. U kunt gebruikmaken 
van verschillende internetsites die 
het vergelijken voor u doen, of 
reclamefolders raadplegen. 

   Maak een soepdoos  We 
gooien vaak veel meer weg van 
groente die we kopen dan we 
gebruiken. Door dit ‘groente-afval’ 
in een soepdoos te bewaren en 
daar een keer per week soep van 
te trekken krijgt dit ‘afval’ een 
smakelijke bestemming.

   Huurtoeslag  De regels voor 
recht op huurtoeslag zijn versoe-
peld,. Was uw inkomen altijd net te 
hoog voor huurtoeslag, maak dan 
nu een proefberekening toeslagen 
op de site van de Belastingdienst. 
Of bel: 088 0543. 
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Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

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

(bgg 06 158 204 71)

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:
Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

C o n c e p t  U i t v a a r t
010 - 419 08 72

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 489dejongintra.nl/ebvlk036 daagse busreis
Prachtig Zuid-Limburg

vanaf p.p.

€ 499dejongintra.nl/ebbee028 daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

€ 599dejongintra.nl/eefr3028 daagse busreis
Normandië, Bretagne en Parijs

vanaf p.p.

€ 669dejongintra.nl/ebnau0210 daagse busreis
Drielandenreis

vanaf p.p.

€ 769dejongintra.nl/ebnei0110 daagse busreis
All Inclusive in Beieren

vanaf p.p.

€ 859dejongintra.nl/ebkir0110 daagse busreis
Kirchberg in Tirol

Openingstijden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

Rijk gevuld met mosselen 
garnalen en kabeljauw

Nu voor 
slechts

Aanbieding geldig t/m zaterdag 01/02: 
Huisgemaakte 
Vissoep  
     

5,99

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

zijn dat u artrose heeft. In eerste instantie kunnen 

klachten dan worden behandeld met medicijnen, 

fysiotherapie en het gebruik van hulpmiddelen. 

Maar er kan een moment komen waarop alleen nog 

het vervangen van het gewricht door een prothese 

voldoende verlichting geeft van de klachten. 

Graag informeren wij u over de behandelmogelijk-

heden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst. 

Onze specialisten geven samen met de 

regieverpleegkundigen en de fysiotherapeut 

uitgebreide voorlichting over knie- en heupartrose, 

niet-operatieve behandelingen, het vervangen van 

het knie- of heupgewricht door een prothese, 

risicofactoren en het behandeltraject. Uiteraard 

krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

bijeenkomst via het formulier rechts of via

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt 

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Knie- of heupslijtage

✁

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

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

wij u over de behandelmogelijkheden in het Maasstad Ziekenhuis.

Woensdag 19 februari 19.00 - 21.00 uur

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

AANMELDEN

Praktische informatie

Datum  : Woensdag 19 februari

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

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal, 1e etage 

    Maasstadweg 21 in Rotterdam

O
R

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.

   Ja, ik kom naar de voorlichting op 19 februari 

 en ik kom: 

  alleen     met 1 introducé     met 2 introducees

  Dhr.     Mevr.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

E-mail*

Telefoonnummer

Geboortedatum

Dit formulier in een gesloten envelop en zonder 
postzegel sturen naar: 
Maasstad Ziekenhuis
t.a.v. Polikliniek Orthopedie, locatiecode 0H2.125. 
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.
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Aartsrivaal Douwe Egberts nam in 
1988 Van Nelle over, waarna al vrij 
snel de eerste Van Nelle-merken 
verdwenen. Bij veel oud-medewerkers 
zit dat diep. Nog altijd roept die ge-
beurtenis emoties op. Beide bedrijven 
hoorden tot de oudste van ons land: 
Van Nelle had in 1982 zijn 200-jarig 
bestaan gevierd en DE is nog ouder: 
van 1753. De Van Nellefabriek werd 
al snel een veredeld distributiecentrum 
voor het nieuwe concern, er werd 
nauwelijks nog onderhoud gepleegd 
en goede delen van de productielijnen 
verdwenen naar de DE-fabrieken in 
Joure en Meppel. Op 23 juni 1997 
rolde het allerlaatste pakje Van 
Nelle-shag van de band. Ter gelegen-
heid hiervan werd bijgaande foto in 
Tabak-0 gemaakt.

Verpaupering
De verpaupering van de gebouwen 
was al ingezet, maar na de sluiting 
ging het sneller. De glorieuze fabriek 

takelde nu echt af. Verroeste trans-
portbruggen, kapotte ramen, de ooit 
stralend witgepleisterde muren grijs 
met vochtplekken. Binnen was het een 
treurigstemmend geheel: uitgewoond, 
koud, vuil, verlaten. Dat werd enkele 
mensen te gortig en, daar de gemeente 
niets ondernam, ontstond zo een 
baanbrekend particulier initiatief van 
een trio. Wijlen Eric Gude was de man 
met het plan, John van Lith de project-
ontwikkelaar en Nick de Boer de man 
met verstand van financieringen. Deze 
drie kregen het voor elkaar dat meer 
dan 750 mensen elk vijftigduizend 
gulden (ruim 22.000 euro) stortten. In 
combinatie met een banklening was 
dat het startkapitaal voor het grootste 
door particulieren gedragen renovatie-
project in ons land. Zo baanbrekend, 
dat delegaties tot vanuit China toe 
kwamen informeren hoe zoiets werkte.
Op 16 oktober 1998 meldde de pers 
het plan voor de Van Nelle Ontwerp-
fabriek. De Van Nellefabriek voor 

koffie, thee en tabak en later Saroma 
pudding, Chicklets kauwgom en nog 
veel meer werd een historisch gebouw, 
waar bijna honderd bedrijven geves-
tigd werden en jaarlijks tientallen 
evenementen georganiseerd werden 
waar tienduizenden bezoekers op af 
kwamen. Tijd voor een volgende stap: 
de werelderfgoedstatus. De regering 
wees 5 april 2011 elf gebouwen en 
plekken aan die bij UNESCO voorge-
dragen moesten worden voor de status 
van werelderfgoed. Daaronder de Van 
Nellefabriek. Dat is een zeer intensief, 
ingewikkeld en omvangrijk traject 
waarbij lang niet iedereen de finish 
haalt. Eind 2011 ging een nomina-
tiecomité aan de slag dat in januari 
2013 in Parijs hun dossier namens de 
regering aanbood op het hoofdkan-
toor van UNESCO. Na intensieve 
onderzoeken werd in juni 2014 de Van 
Nellefabriek in Rotterdam opgenomen 
in de UNESCO-werelderfgoedlijst. 
Na het gedegen voorwerk van het 
comité en controleurs is zoiets dan 
een intikkertje, maar burgemeester 
Aboutaleb stal in Doha (Qatar) de 
UNESCO-show door tijdens zijn 
voordracht in het Engels en Frans af 
te ronden in vloeiend Arabisch. In fe-
bruari 2018 verdween ‘de oude garde’ 
die de Van Nellefabriek vanaf 1998 

een tweede leven heeft geschonken 
(er was tot dan zestig miljoen euro in 
gestoken), nadat op die datum deze 
door een buitenlandse investeerder 
werd overgenomen. De Van Nelle-
fabriek wordt nu ontwikkeld tot een 
trendy bedrijvencomplex, op winst-
gevendheid en lifestyle gericht. Geen 
bezoekerscentrum. Zo min mogelijk 
toeristische bezoekers. Geen ‘gedoe’ 
over erfgoed. Gesloten Monumenten-
dag. De stichting die mede op verzoek 
van de gemeente werd opgericht om 
het Van Nelle-erfgoed in de geest van 
UNESCO te bewaren, te bewaken en 
te tonen, zal onder druk van diezelfde 

gemeente de Van Nelle-fabriek gaan 
verlaten. Maar dan wel met mede-
neming van al haar eigendommen, 
dus ook het Van Nelle-erfgoed dat de 
ziel van de Van Nellefabriek vormt. 
Alles, behalve de iconische letters op 
de Koffiefabriek, zal elders bewaard, 
bewaakt en getoond gaan worden. 
Conform de opdracht, die ook in het 
nominatie-dossier vastgelegd werd. 
Het Glazen Paleis zal in 2020 dan een 
bedrijvengebouw als vele andere zijn.

L.F. Kooy
leonard.kooy@windowslive.com

Van Nellefabriek na de Van Nelle-jaren
In De Ood/Rotterdammer 24 van 26 november werden herinnerin-
gen aan de Van Nellefabriek opgehaald. Heel veel mensen weten 
veel over de Van Nellefabriek toen zij nog in vol bedrijf was, 
maar de laatste decennia blijven vaak onderbelicht. Omdat het 
16 december exact 31 jaar geleden was, dat er een eind kwam 
aan Van Nelle als zelfstandig bedrijf is het misschien aardig iets 
te lezen over wat er daarna gebeurde.

Personeelsfoto bij het laatste pakje shag dat van de Van Nelle-lopende band kwam

In de 84 jaar dat deze schrijver in Kra-
lingen en Capelle a/d IJssel woonde, 
heeft hij de ontwikkeling van de Prins 
Alexanderpolder en Ommoord soms 
met lede ogen moeten aanzien.
Als kind groeide ik op aan de 
Ringvaartweg, tussen de boeren en 
tuinders van de Kralingseweg en 
de `s-Gravenweg. Aangezien we op 
een soort dijk woonden, hadden wij 
vrij uitzicht over de polder en naar 
de skyline van Rotterdam. Met mijn 
broertjes en vriendjes zwommen we in 
de ringvaart. Slootjespringen was ook 
een geweldige bezigheid, toen niet be-
seffend hoe belangrijk die waterlopen 
zijn om onze voeten droog te houden.
In opdracht van het thuisfront loop ik 
wel eens, tijdens het boodschappen 
doen, op de markt in het Lage land en 
zie in mijn fantasie turf- en vissers-
schepen op 4,50 meter hoogte boven 
mijn hoofd voorbij varen, met als 
bestemming hun visstekkie of Oud-
Kralingen. Tegelijk denk ik aan de 
dijken rondom de polder die het water 
moeten tegenhouden, beheerd door het 
Hoogheemraadschap Schieland dat 
een eeuwigdurende strijd voert tegen 

het telkens opkomende water.
Door de eeuwen heen werd turf als 
brandstof gewonnen. Het was een 
levendige handel. Nederland was het 
Saoedi Arabië van nu. Met export van 
en handel in turf als brandstof hadden 
vele mensen werk en daamee werd 
veel verdiend. Door al dat gegraaf 
en gebagger ontstonden enorme 
plassen ten oosten van Rotterdam, 
begrensd door Nieuwerkerk aan den 
IJssel, Zevenhuizen, Terbregge en 
Kralingen, tussen de Ringvaart en 
de Rotte. Duizenden mensen hadden 
hun bestaan met vissen en turfsteken, 
totdat de dijkjes tussen de plassen 
gingen bezwijken, doordat de plassen 
te diep werden uitgebaggerd. Toen 
werd het voor iedereen te gevaarlijk 
om er te wonen. Mede door introduc-
tie van kolen verminderde de vraag 
naar turf dramatisch. Veel bewoners 
van Oud-Kralingen verhuisden naar 
de Waterloostraat in het nieuwe Kra-
lingen en gingen daar ter kerke in de 
nieuw gebouwde kerk aan de Hoflaan. 
Ze vonden hun werk in de ontginning 
van de drooggevallen gronden.

Prins Alexanderpolder
Op 12 oktober 1869, 150 jaar geleden, 
werd onder leiding van waterstaat-
kundig ingenieur Jan Anne Beyerinck 
begonnen met droogmaking van de 
plassen met behulp van drie stoomge-
malen aan de ringvaart en een stoom-
gemaal bij Kralingseveer dat op zijn 
beurt het water in de Maas pompte. 
Gelukkig met uitzondering van de 
Kralingseplas, die moest blijven. 
Verder werd in het plan opgenomen 
dat de begraafplaats Oud Kralingen 
onaangetast bleef. De Veenweg en 
de Boschweg, lopend door Oud-
Kralingen van het kerkhof tot de Kra-
lingseplas, zijn wel verdwenen, net als 
het hele dorp Oud-Kralingen. Na vijf 
jaar waren de plassen drooggelegd. 
De drooggevallen gronden kregen op 
31 mei 1873 officieel de naam Prins 
Alexanderpolder. Verder werd over-
gegaan tot verkoop van de uitgezette 
kavels in het Algemeen Verkooplokaal 
aan de Oostsingel te Rotterdam na Ko-
ninklijk Besluit op 27 februari 1874 en 
in de paardenwisselplaats `De Roode 
Leeuw` aan de `s Gravenweg.
Na de renovatie in 2009 van het Jan 

Anne Beyerinckstoomgemaal in 
Capelle a/d IJssel is daar nu de His-
torische Vereniging Capelle a/d IJssel 
gevestigd. Het gemaal werkt weer als 
vroeger bij de droogmaking van de 
polder, zij het elektrisch. Het gemaal 
aan de Bermweg 10 is nu cultureel erf-
goed. Mijn gedachten gaan terug naar 
1961. Ik fietste toen langs de spoorlijn 
die later Boszoom ging heten en zag 
vanaf de spoordijk de mooie groene 
weiden in de Prins Alexanderpolder 
tot mijn ontsteltenis ontsierd worden 
door een afzichtelijke heimachine, die 
bezig was de eerste paal de grond in 
te jassen voor woningbouw. Zelfs de 
prachtige tweelingboerderijen Castor 

en Pollux moesten er aan geloven voor 
de nieuwbouw, die tot vandaag maar 
doorgaat. Vele mensen wonen, zonder 
het te weten, nu op de bodem van 
plassen waar vroeger 4,5 meter water 
stond. In wijken vernoemd naar de 
plassen, zoals Ommoorden, Bosch-
polder, Wollenfoppen, Schollevaar, 
Spiegelnisse enzovoorts. Dit alles 
is allemaal te zien in het 150-jarige 
gemaal Jan Anne Beyerinck, het 
juweeltje van de polder.

Cees van Yperen
C.YPEREN1@CELLO.NL

 

Het juweeltje van de polder
Dit juweeltje ligt een beetje achteraf, maar het heeft alles te maken met de ontwikkeling van Rot-
terdam Oost waarbij het Hoogheemraadschap Schieland een grote vinger in de pap heeft met het 
bewaken van de dijken en het controleren van de waterstanden van de rivieren, singels en sloten in 
en om de stad.

Jan Anne Beijerinkgemaal in Capelle
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  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, papier-
geld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt 
de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar ver-
zameling 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. 
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 onderschei-
dingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en 
curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en 
vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. 
Voor meer informatie: 030-6063944.
     
     Kunst en curiosa 
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjec-
ten. 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.
     
     ‘Een hele goeiemorge’ met de Wannebiezz 
  De heren van het Rotterdamse trio de Wannebiezz 
staan zondag 26 januari voor dag en dauw op om u 
met een bijzondere selectie van heerlijke meezing-
liedjes een fantastische zondagochtend te bezorgen. 
Onvervalste smartlappen, het vrolijke repertoire 
van het vermaarde Cocktail Trio, een medley van 
de allerleukste en mooiste liedjes van Annie M.G. 
Schmidt, zalige meedeiners over de Rotterdamse 
haven, kortom een mix van heel bekende en soms 
bíjna vergeten Hollandse klassiekers. Maak een 
heerlijk vrolijk feestje van uw zondag en begin de 
dag met een lach! Kom lekker meezingen met de 
Wannebiezz. In de foyer wordt u al muzikaal begroet 
door smartlappenkoor De Krijsende Krengen, zodat 
u daarna volledig in de juiste meezingstemming de 
Grote Zaal zult betreden (zie ook elders op deze pagina).
     
     Pure zigeunermuziek op zondagochtend in De Doelen 
  In De Doelen is zondag 9 februari Djangela Mirando te zien en te horen met zijn Zigeuner Ensemble. 
Djangela Mirando is een kleinzoon van wijlen Josef Weiss (1895-1967), de oprichter van het befaamde 
Zigeunerorkest ‘Tata Mirando’. Van kind-af-aan leerde Djangela de Mirando-muziek spelen van zijn 
vader en ooms. Hij kan met zijn zigeunerensemble putten uit een rijk en gevarieerd muziekrepertoire, 
opgebouwd vanaf begin 1900 toen de grootvader van Djangela met zijn vader en broers in het Duitse 
Zigeunerorkest Weiss speelde. Rond 1913 kreeg dit ensemble het predicaat ‘koninklijk’ toegekend 
door Groothertogin Louise von Baden. In de tweede helft van de 20-ste eeuw werd het Mirando-orkest 
regelmatig uitgenodigd op Paleis Soestdijk. Djangela Mirando staat met zijn Zigeuner Ensemble Tata 
Mirando garant voor pure zigeunermuziek.
     
     Leefgoed de Olifant blijft culinair verrassen 
Ga gezellig naar het Leefgoed de Olifant, want 
Restaurant & terras De Dames serveert in het eerste 
kwartaal, naast de fantastische dinerkaart, namelijk 
ook een 2-wekelijks wisselend culinair 5-gangen-
menu 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 
Chef? Restaurant & terras De Dames op Leefgoed 
de Olifant is iedere dag geopend van 11 tot 22 
uur 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 0180-323 414.
  
 Doe mee! 50+ Oogzorgweken 
  Wilt u af van droge of tranende ogen? Wilt u zo lang mogelijk goed blijven zien? Komen er oogziek-
ten voor in uw familie? Diabetes mellitus, staar en zelfs het dragen van een verkeerde bril kunnen 
oogklachten veroorzaken. Als oogziekten in uw familie voorkomen, loopt u tevens een  verhoogd risico. 
Dankzij de ontwikkelingen in de optiek en oogzorg worden oogaandoeningen steeds eerder ontdekt en 
kunnen veel oogklachten worden voorkomen. Bij oogklachten weet u niet altijd of dit aan uw bril ligt 
of aan uw ogen. Daarom wordt u tijdens het gratis oogzorgconsult (ca. 30 minuten) gezien door de 
optometrist voor een screening van de ooggezondheid én de multifocaalspecialist voor een controle 
van uw bril. Voor de optimale zorg van uw ogen ontvangt u afsluitend een vrijblijvend zichtadvies. Bel 
direct voor een afspraak voor een gratis 50+ oogcontrole: 010 236 1939. P.Buckplaats 31, 3069BZ Rot-
terdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl 
   
        

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zondag 26 januari
     
     Meezingconcert met de Wannebiezz in De Doelen 
  In De Doelen treden zondagochtend 26 januari De Wannabiezz op. Het Rotterdamse trio verzorgt 
een meezingconcert. Kaarten à € 14,50 zijn verkrijgbaar via www.zondagochtendconcerten.nl en via 
010 4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

    Januari en februari
     
     Wie is de Chef bij Restaurant De Dames? 
Op Leefgoed de Olifant wordt de vraag gesteld ‘Wie is de Chef’? Om de twee weken wordt naast de 
dinerkaart een culinair vijfgangenmenu geserveerd voor slechts € 27,50, maar wie van de keuken-
brigade heeft dat bedacht? Dus spreek af met vrienden en op naar de Groenendijk 325, Ver-Hitland, 
Nieuwerkerk aan den IJssel voor een antwoord. Zie ook elders in deze krant. Reserveren, het menu 
en meer info: Leefgoed.nl/agenda of via 0180-323414.

  Woensdag 22, vrijdag 24 januari en zaterdag 1 februari
    
 Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek & 
Oogzorg 
  Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op 
afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 22 en 
24 jan, 1 en 5 feb. Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxi-
pas). Keuring door oogarts: 24 jan en 1 feb. Kosten: 
€75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31, 
3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)

    Zaterdag 1 februari
     
     Lustrumconcert Halleluja 
  De Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Halleluja viert haar 135-jarig bestaan en geeft zater-
dag 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. Kaartver-
koop www.kcovhalleluja.nl/concerten of aan de kerk.

    Zondag 9 februari
     
     Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando 
in De Doelen 
  Het zondagochtendconcert in De Doelen van 9 
februari wordt verzorgd door Koninklijk Zigeuneror-
kest Tata Mirando. Kaarten à € 14,50 zijn verkrijgbaar 
via www.zondagochtendconcerten.nl en via 010 
4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 10.30 
uur, aanvang concert 11.00 uur.

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

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

    Elke donderdag
     
     Open inloopdag voor kunst en 
curiosa in IJsselstein 
  Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Daar kunt 
u gratis kunst en curiosa deskundig laten 
beoordelen. Dat kan zonder afspraak tus-
sen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energie-
weg 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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Beleef de havengeschiedenis 
per luxe touringcar en vaar door 
het nieuwe havengebied van de 
Tweede Maasvlakte! 

Diverse data mogelijk.

DAGTOCHT 
2E MAASVLAKTE 
MET BEZOEK 
AAN FUTURELAND

Bezoek een nieuw stuk Nederland 
en haven in aanbouw tijdens deze 
dagtocht met Spido. 

Diverse data mogelijk.

FUTURELAND 
EXPERIENCE

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR ONZE  WEBSITE 
SPIDO.NL OF BEL 010 - 275 99 88

Volg ons

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 65 % van onze mogelijkheden voor 2020 is al gereserveerd !! ) 
 

 

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

 
 
 
 
 

       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 …… 

17 t/m 24 april Sevenum  Limburg van 775 voor €  695,00 € 100.00 € 1400,00 6 gasten 
1 t/m 8 mei De Lutte Overijssel      van 775 voor €  695,00 € 100.00 € 1400,00 6 gasten 
29 mei t/m 5 juni Lemele Overijssel € 850,00 € 0.00 € 1600,00 5 gasten 
26 juni t/m 3 juli Sevenum Limburg € 825.00 € 100.00 € 1600.00 1 gast 
10 t/m 17 juli Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1600.00 6 gasten 
24 t/m 31 juli Oosterblokker N Holland € 825.00 € 100.00 € 1600.00 5 gasten 
7 t/m 14 augustus Sevenum Limburg € 825.00 € 100.00 € 1600,00 4 gasten 
21 t/m 28 augustus De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 6 gasten 
4 t/m 11 september Sevenum Limburg € 775.00 € 75.00 € 1500,00 3 gasten 
18 t/m 25 september Dongen N Brabant € 700,00 € 75.00 € 1450,00 4 gasten 
28 sept t/m 5 okt. Oosterblokker N Holland € 695.00 € 75,00 € 1300,00 4 gasten 
9 t/m 16 oktober Bakkeveen Friesland € 775.00 € 75.00 € 1400,00 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 5 gasten 

Een aantal van onze vakantieweken is al  
vol geboekt 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. 

 

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 
 

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer: 
Deel 1 en/of 2 kunt u via  
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen 
excl. verzendkosten

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 21 januari 2020    pagina 12   

Dé vloerenwinkel aan huis

De Vloeren koning .nl

Reden genoeg om voor
De Vloerenkoning te kiezen!

Thuis uw vloer uitkiezen
Vrijblijvend advies en prijsopgave
Ruime keuze, nieuwste collecties
Meubelstukken ver- en terugplaatsen
Bestaande vloer verwijderen en afvoeren

De Vloerenkoning
06-19557166
www.devloerenkoning.nl
info@devloerenkoning.nl

Wij helpen 

u graag!

Topkwaliteit Parket, laminaat, 
PVC, tapijt.
CBW-erkend de beste service 
en garantie.

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

          
           

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

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

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

  

 
 

 

  

   

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

plechtigheid en condoleance, 
condoleance boek, bloemen, 
koelingskosten, kosten crematie, 
aangifte overlijden.

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, 

- Uitvaart compleet € 3950,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

0180-661551 
info@brommobiel.nl      

 

B rijbewijs verlopen? 
Wij houden u mobiel met advies op maat

Professioneel rij-advies tijdens proefrit in 
brommobiel van uw keuze

Zorgeloos rijden: 2 jarig huurconcept zonder aanbetaling

Uniek aanbod transparante occasions
(Les) Rijden in aangepaste demo 
voor het AM bewijs!

Garage L. Both                  Officieel Brommobiel dealer

Garage L. Both                   
Uw vertrouwde 
Brommobiel dealer 

Bellen: 0180-661551                     
info@brommobiel.nl Whats app: 0644606334

Tiendweg West 14             
2941 EP Lekkerkerk

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



  Uit het verhaal blijkt dat de gebouwen 
sinds 2008 Rijksmonumenten zijn 
geworden en dat er plannen zijn daar 
fl ink te gaan investeren. De watertaxi 
heeft er al een aanlegplaats gekregen 
en zelfs de bouw van een hotel bij de 
paviljoens staat in de planning. Het 
in de loop der jaren ontstane strandje 
aan de Nieuwe Maas is voor velen, 
niet alleen Heijplaters, een trekpleister 
geworden. Vooral de avontuurlijke 
tocht er naartoe. Je moest je door 
dicht struikgewas heen wringen, 
langs een paar paviljoens die al jaren 
door krakers bezet zijn. Dat klinkt 
allemaal spannend en interessant. Mijn 
gedachten gaan terug naar 1960, toen 
ik op dat terrein als vakantiewerker 
actief was, net als mijn vriend en 
buurjongen, Nico Jongebreur, een jaar 
later. Waarschijnlijk zijn wij beiden 
de enige jongens van Heijplaat die dat 
gedaan hebben.

     Broeder 
Mijn vrouw en ik besluiten er zelf 
een kijkje te gaan nemen. Met de auto 
ongeveer drie uur rijden vanwaar wij 
nu wonen. Gaan we gelijk daarna even 
bij wat oude vrienden langs. Eenmaal 
bij het omheinde terrein aangekomen, 
herken ik tussen het hoge geboomte 
de paviljoens. Ach, waar zijn de jaren 
gebleven... Hier kwam ik als 18-jarige 
de poort binnen, ging er, voor de 
patiënten althans, als ‘broeder’ weer 
uit. Toen ik een witte jas aankreeg en 
met de mensen buiten ging wandelen, 
aanvaardden de demente psychiatri-
sche ouderen mij gelijk als een echte 
broeder. Als geboren Heijplater had 
ik op een advertentie als vakantie-
werker voor het Deltaziekenhuis, uit 
Poortugaal, gereageerd. Toen ik op 
Delta ging solliciteren en zij merkten 
dat ik op Heijplaat woonde, was ik al 
bijna aangenomen. Ze vroegen of ik 
op de afdeling aldaar wilde werken en 

niet op Poortugaal. Natuurlijk wilde 
ik dat. Dolgraag zelfs. Vlakbij huis. 
Ik leerde er volgens strenge regels 
bedden opmaken, po’s wegbrengen, 
maaltijden klaarzetten. ‘s Middags 
met de patiënten aan tafel bezig met 
therapeutische bezigheden. Stevig 
aanpoten de hele dag, maar ik voelde 
me wonderwel thuis tussen de zusters 
en de twee broeders. Die laatste twee 
kwamen elke dag van Hoogvliet en 
Poortugaal naar hun werk getuft op 
een brommertje. Als tijdelijke ‘broe-
der’ voelde ik me heel wat met de 
sleutel van het hek om op het terrein 
te komen. Bij de ingang stond elke 
morgen Japie iedereen een welkom toe 
te brullen. Het schalde werkelijk over 
het hele terrein. In het begin schrok 
ik me wezenloos, maar in de loop der 
weken wende dat. Je lachte hem maar 
eens toe en hij begeleidde je dan naar 
het zusterhuis, waar de werkverdeling 
plaats vond. Ook die keer dat ik met 
een boom van een kerel, een vroegere 
havenwerker, in de tuin wandelde, 
herinner ik me als de dag van gisteren. 
Armen als boomstammen en geweldig 
grote handen. In de zeventig, zo te 
zien lichamelijk supergezond, helaas 
de geest niet meer. “Als u zo gezond 
blijft, wordt u vast wel honderd”, zei 
ik. Met zijn grote hand omvatte hij 
mijn arm in een stalen greep, keek me 
met zijn lege, hardblauwe ogen aan. 
“Nee, broeder, dan hoop ik allang van 
deze pokke, teringplek opgerot te zijn. 
Begrepen?” Gelukkig liet hij mij ge-
lijk daarna los en leek het hele voorval 

alweer vergeten.
Deze herinneringen vliegen door mijn 
hoofd, terwijl ik nu naar een wei vol 
schapen en hangbuikzwijntjes staar. 
Waarschijnlijk eigendom van de kra-
kers. Ik las ook dat het Havenbedrijf 
ze van het terrein wil hebben in 2024. 
Wie weet lukt dat.

   Metamorfose 
De drie paviljoens waar ik werkte 
zijn opgeofferd aan de industrie, de 
overige zijn er nog. Maar rondom is 
het nu grotendeels een kale vlakte. 
Mijn vrouw en ik lopen vervolgens 
naar het strandje. Het pad er naar toe 
is al onderhanden genomen. Geen 
woeste struiken meer en natte takken 
die in je gezicht slaan. Weg romantiek! 
Omdat het een miezerige herfstdag is, 
is er geen mens te bekennen bij het 
water. De druppels vallen van onze 
paraplu’s. De golfjes kabbelen rustig. 
Mijn vrouw en ik wanen ons bijna in 
een ander land, niet in de wereldstad 
Rotterdam. Aan de overkant zien we 
Schiedam. Vlakbij en toch zo ver 
weg. Een weldadige rust straalt deze 
omgeving uit.
We stappen in de auto en rijden naar 
mijn geboortedorp, Heijplaat, minder 
dan een kilometer terug. Dat blijkt een 

hele metamorfose te hebben onder-
gaan. Je komt ogen tekort. Het hele 
zogenaamde nieuwe dorp, ongeveer 
60 jaar oud, is gesloopt, daar wordt 
druk aan nieuwbouw gedaan. En het 
oude gedeelte? In de loop der jaren is 
het keurig gerenoveerd. In het artikel 
van mijn vriend las ik dat het nieuwe 
gedeelte ‘het geheim van Heijplaat’ 
heet. Voor mijn gevoel gaat dat op 
voor het hele dorp. Maar hoeveel Rot-
terdammers zullen deze wijk helemaal 
niet kennen? Dat is heel jammer. Met 
de auto gaat er maar één weg naar 
het dorp toe, om de Waalhaven heen; 
tussen containers ontwaar je ineens 
het pareltje door bomen omzoomd. 
De andere manier is de watertaxi die 
vanuit de stad aanlegt op het vroegere 
terrein van scheepswerf de RDM. 
Dit onbekende stukje Rotterdam ligt 
buiten de sfeer van de wolkenkrab-
bers in het centrum. Eigenlijk zouden 
de mensen met busladingen vol naar 
Heijplaat en de Quarantaine-inrichting 
moeten komen om dit alles eens met 
eigen ogen te zien. Wie weet gaat dat 
gebeuren na het lezen van dit verhaal.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl 

 Vakantiewerk in Quarantaine-inrichting   
  Op mijn gemak zit ik een artikel over de Quarantainepaviljoens op Heijplaat te lezen. Een vriend 
stuurde mij het toe. ‘Moet je beslist eens lezen’, mailde hij. ‘Jij woonde vroeger toch ook in die 
buurt ?’ ‘Ja, maar dat is al meer dan 50 jaar geleden.’ 
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 Quarantaine-gebouw   

 Door de lens van Hartog (330-331)

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

    Reacties gaarne naar reinwol@outlook.com   

 Blussen van broeiend hooi. Waar en 
wanneer?   

 Waar was dit theater en wie heeft verhalen?   

 De Quarantaine-inrichting in het groen   
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Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

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

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

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

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

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 
TEL. 010-2269232

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

>   Afvoer van het vuil
>   Duidelijke prijsopgave
>   Garantie op al ons werk
>   Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

EUROVERTO  MEUBELEN
RUIMT OP!!!!

ShOwROOMMOdELLEN MET hOgE kORTINgEN
kOM kIjkEN EN zITTEN

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 6,9510 kilo

Bildtstars  
Ook een 

Oud-Rotterdammertje 
plaatsen?

Bel 0180-820244

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud
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opgehaald, bij het depot van 
melkfabriek Combinatie. Later 
verhuisde dit uitdeelpunt naar de 
Kameliastraat. Het was daar altijd 
een heidens kabaal met al die ijze-
ren kratten waar niet zachtzinnig 
mee werd omgegaan. Het boenen 
van de melkbussen gebeurde met 
chloor en soda en kokend heet 
water. De handwagen en de carrier 
werden gestald in een pakhuis aan 
het eind van de Moerkerkenstraat, 
tegenover de telefooncentrale. Ook 
andere melkbezorgers stalden er 
hun wagen. Rond 1954 werd in 
deze stalling ook een wasplaats 
gemaakt met heet water. Dus werd 
boenen langs de straat verleden 
tijd, wat overigens in de winter 
helemaal geen pretje was. De pak-
huizen zijn later afgebroken toen de 
metro gebouwd ging worden.’’

IJzeren hond
“Ook mijn vader maakte een voor-
uitgang mee, want de handwagen 
en carrier werden ingeruild voor 
een ijzeren hond. Hij is melkboer 

gebleven tot 1962 en wij hebben 
toen de winkel voortgezet, omdat 
mijn opa stopte en van de aow 
ging trekken. Het pand is trouwens 
op 3 oktober 1941 nog getroffen 
door een bom, die waarschijnlijk 
bedoeld was voor de Maashaven. 
We zaten allemaal in de kamer 
toen deze insloeg en wonder boven 
wonder niet ontplofte doordat deze 
op binten was blijven steken. Wel 
lagen alle ruiten eruit, ook van de 
winkel en we konden geen hand 
meer voor ogen zien vanwege 
dwarrelend stof. Mijn opa en vader 
hebben de hele nacht de wacht 
gehouden in de winkel tegen 
plunderaars. Later zijn er houten 
schotten in de vensters geplaatst. 

We hebben veel geluk gehad dat 
de bom niet ontploft is, anders 
had ik dit verhaal nimmer kunnen 
opschrijven. Als er wel eens gezegd 
of gevraagd werd of ik er een van 
de melkboer was, zei ik altijd: “Je 
mag nooit meer raden.”

Huwelijk
“Mijn naam is Cor Hoek. Ik 
was jaren achtereen knechtje bij 
bezorger Bob Weeda en ben daarna 
getrouwd met Gerda, die jaren 
heeft gewerkt op kantoor bij Van 
Berkel’s Melkinrichting. Eerst op 
de Brede Hilledijk en daarna, vanaf 
1963, in de nieuwe remise aan de 
Dynamostraat op industrieterrein 
Vreewijk. Bob Weeda liep eerst 

een wijk in Vreewijk, zelfs nog 
met de handwagen. Daarna ging 
hij bezorgen in de omgeving van 
de Oostendam in Bloemhof en nam 
Henk Meijer Bob’s bezorgroute 
over, wat een groot verschil was.’’
Als correctie op een eerdere foto in 
DOR van bezorger Drenth en zijn 
kar in de Asterstraat in Bloemhof 
geeft Cor Hoek aan: Zijn voornaam 
was geen Piet, maar Paul.’’
Het is een publiek geheim dat ik 
van 1963 tot 1979 ook melk-
bezorger ben geweest bij Van 
Berkel. Mijn wijk was een deel 
van de Pleinweg, Stoppelstraat 
en Den Hertigstraat. Later was ik 
bedrijfsleider. De verhalen over het 
bedrijf komen mij veelal bekend 
voor. Daarnaast was ik vanaf 1964 
verslaggever/correspondent voor 
middagkrant Het Vrije Volk, voor 
mij een prima combinatie. Toen het 
slechter ging met Van Berkel ben 
ik – na herhaalde verzoeken om die 
stap te zetten – in vaste dienst ge-
treden bij de rode krant. Bij elkaar 
heb ik er zo’n 55 jaar gewerkt. Bob 
Weeda heb ik uiteraard gekend. 
Hij was erg gewild bij zijn klanten. 
Hij kon ook giftig worden als hij 
onrecht signaleerde of vond dat een 
bepaalde situatie niet deugde. Dan 
kon hij in onvervalst Rotterdams 
‘spetterend’ uitpakken. Bob was 
ook de werknemer die het langst in 
dienst was. Meer dan vijftig jaar, 
voor zover ik weet. Zijn zoon Adrie 
was ook melkboer en zijn schoon-
dochter hield de kantoren schoon.
José Kortland was de eerste vrou-
welijke bezorger bij Van Berkel. 
Dat was gegroeid uit het helpen 
van haar man Hans. Het duo reed 
wijken in de Valkeniersbuurt en 
woonde zelf in de Kouterstraat. 
Rinus van Leeuwen was in de 
jaren zeventig met zijn 14 jaar de 
jongste werknemer. Hij begon als 
flessensorteerder in de remise Dy-
namostraat en ging later de straat 
op als bezorger in Zuidwijk. Zijn 
vader Marinus had een bezorgwijk 
in het westen van de stad. Kleine 
Rinus was een groot supporter 
van Sparta. Regelmatig yellde hij 
‘Sparta, naar vóóóre’.

Reacties: reinwol@ outlook.com

C. Mussert (mussertc@gmail.com) dook in zijn geheugen na het aantreffen van enkele regels 
tekst en een foto in De Oud-Rotterdammer van 15 oktober over het boenen van melkbussen. 
“Dit vond plaats voor de kruidenierswinkel met melkverkoop van mijn opa Kees, die ooit de 
tapkast van zijn café aan de Putselaan verruilde voor de melkkar. Deze opa had ook nog een 
kleine zaak waar mijn andere opa en oma – Van der Meer – op de hoek van de Millinxstraat 
en Heinenoordstraat in verkochten. In de ochtend bezorgde hij een kleine wijk in de omge-
ving van de Dordtselaan. In de middag stond hij in de zaak.

Mijn vader had een grotere bezorg-
wijk die vrijwel alle straten in de 
omgeving van de Mijnsherenlaan 
omvatte. De bussen met veertig liter 
melk en kratten met flessen werden 
aanvankelijk in de Gaesbeekstraat 

Zelf achter de melkwagen in 
de jaren zestig. Foto’s verzame-

ling Rein Wolters

Herrie 
ijzeren melkkratten

Bezorger Peter de Vries, kantoorbediende Sjanie Herfst-Koonings (midden) en haar man (rechts) tijdens een bedrijfsuitstapje

Tijdens een uitstapje aan tafel. V.l.n.r. Kees Kraak, Peter de Vries, Willem Witter, José Kort-
land, Ellie Schop en Rinus van Leeuwen

Hongerwinter in Rot-
terdam
Op 18 februari 1937 ben ik in 
Rotterdam geboren. Tot 1966 heb 
ik daar ook gewoond. Al jaren 
woon ik nu in het zuiden van ons 
land. De bevrijding van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden, is 
hier al in september gevierd. Mijn 
gedachten gingen toen terug naar 
Rotterdam, waar ik de hongerwin-
ter heb meegemaakt.

Met mijn moeder en broertje van vijf jaar 
woonde ik in de Jan van Avennesstraat. 
Mijn vader was als dwangarbeider wegge-
voerd naar Duitsland. Mijn oudste zus, zes 
jaar ouder dan ik, was vanwege de honger 
geëvacueerd naar gastouders in Stadskanaal. 
Zij vertelde later dat ze zo’n heimwee had 
en zo naar mij – haar kleine zusje – ver-
langde, omdat – vertelde ze – ze mij dan bij 
zich had om voor te zorgen.
Wij in Rotterdam hadden honger. Gelukkig 
konden we naar de gaarkeuken. Ik weet niet 
meer of we daar iedere dag terecht konden. 
Wel weet ik dat het menu vaak bestond uit 
een waterig soepje. Een enkele keer was er 
stamppot van peen en uien. Dat smaakte 
goed.

Thuis probeerde mijn moeder van geraspte 
suikerbiet nog een maaltijd te maken. Ik 
herinner mij niet of we ook tulpenbollen ge-
geten hebben. Wel weet ik dat mijn vijfjarig 
broertje langs huizen ging, waar nog wel 
wat te eten was, om te bedelen om aardap-
pelschillen. Daar kon mijn moeder dan nog 
‘een maaltijd’ van maken.
Toen kwam er een dag die ik nooit zal 
vergeten! Dichtbij de Jan van Avennesstraat 
stond een schoolgebouw, ik meen een HBS. 
Daarin verbleven de Duitsers. Voor het 
schoolgebouw lag een braakliggend terrein. 
Mijn moeder sprokkelde daar takjes, zodat 
thuis het kacheltje kon branden. Toen kwam 
een Duitser en die mijn moeder meenam, 
omdat ze zich op verboden terrein begeven 
had. Tot aan de poort van de school mochten 
mijn broertje en ik mee. Mijn moeder zagen 
we door de poort de school binnengaan. 
Daar stonden wij, zeven en vijf jaar oud, 
alleen zonder vader en moeder.
Na verloop van een tijd zagen we onze moe-
der terug. Wat waren we blij! De Duitsers 
hadden haar persoonsbewijs afgepakt. Mijn 
moeder was bang om naar ons huis te gaan. 
De Duitsers wisten immers haar adres.
Wij zijn toen een aantal dagen bij mijn opoe 
geweest, op het Noordereiland. Al lopend 
over de puinhopen zijn we daar gekomen.

Dit waren mijn herinneringen aan de hon-
gerwinter 1944/45.
Dankbaar waren we voor de Bevrijding in 
mei 1945. Ons gezin was weer verenigd. 
Vader terug uit Krefeld, oudste zus ook 
weer thuis!

Margje Stobbelaar-Hoogendoorn
margjehoog@gmail.com
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

 inclusief elektrische sta-op en 
 relax/kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke 
 bediening;
 leverbaar in diverse bekleding-
 soorten en kleuren.

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

Zeer comfortabele scootmobiel:
 digitaal scherm met kilometerteller;
 zeer wendbaar;
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg;
 zeer goede vering.

4-wiel scootmobiel Mercurius

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

Rollator Server

Stijlvolle lichtgewicht rollator
 eenvoudig in te klappen;
 speciaal gevormde handgrepen;
 betrouwbare en licht te bedienen remmen;
 zeer wendbaar met kleine draaicirkel;
 stabiel en comfortabel.

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren!

betrouwbare en licht te bedienen remmen;

Nu: 
€ 299,=

Waarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw

‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)* 
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...

Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl

)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding. 

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen 
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige 

TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*

Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de 
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door 
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten 
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met 
2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar 
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed 
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe 
meerkosten extra dun geslepen.

E315,-
cadeau

bij aankoop van een 
multifocale bril van 
TOP-KWALITEIT!
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Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel

Waarom zou u

extra geld uitgevenWaarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?e bril ?e
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Wegens 

succes 

verlengd!!

Wegens 

succes

verlengd!!

Meer dan 200.000 
enthousiaste klanten

Wilt u lopen 

Hulp voor alle mensen met voet-, knie-, 

 gemaakte steunzolen met uniek 
rug- en schouderklachten dankzij op maat 

3 punts basisveer.

zonder pijnklachten?

Onze consulent komt graag 

bij u thuis voor een vrijblijvend 

Maak een afspraak via: 

www.fusselastic.nl

of bel 053 82 00 810

en deskundig advies. 

Onze consulent komt graag bij u thuis

voor een vrijblijvend en deskundig advies. 

Maak een afspraak via: 

www.fusselastic.nl of bel 053 82 00 810 

Wilt u lopen zonder pijnklachten?
Hulp voor alle mensen met voet-, knie-, rug- en schouderklachten
dankzij op maat gemaakte steunzolen met uniek 3 punts basisveer.

Meer dan 200.000 
enthousiaste klanten

Past in iedere schoen



Gerard Cox
Allereerst, beste Gerard, een gezond, 
en fantastisch 2020 toegewenst. Al 
vele jaren lees ik, met veel plezier, 
jouw column in De Oud-Rotterdam-
mer, maar deze keer was hij echt 
geweldig! Vanaf de nieuwjaarswensen 
tot de kroontjespen. Met dat laatste, 
ook de herinnering dat mijn vader, die 
kleermaker was, voor mijn hele klas 
inktlappen heeft gemaakt. Maar… het 
magnifieke einde over al die moronen 
(wat zijn dat eigenlijk?) is absoluut 
SUPER! Gerard, je bent een man naar 
m’n hart.

Sifra Dasberg
sifradasberg@gmail.com

Sparta
Met deze vrije dagen heb ik de tijd 
gehad en en ander te lezen waar ik 
nog niet aan toegekomen was. Zo 
ook De Oud-Rotterdammer van 26 
november j.l., waarin het artikel stond 
over S.P.A.R.T.A. gaat nooit verloren’ 
en de viering van het 75-jarig bestaan. 
Het ging over een autorally, waarvan 
de start vanaf het Kasteel was. Bij het 
zien van de foto en in het bijzonder 
de achtergrond, de Spartastraat, de 
Coornhertstraat en de Brederodestraat, 
(waar ik woonde) zie ik het ijzeren 
hek van de ingang,. Dat deed mij 
denken aan een leuke anekdote uit 
1955, die ik alsnog aan het papier wil 
toevertrouwen. Het volgende was het 
geval, of: ‘hoe ik als jochie van 13 in 
de bestuurskamer van Sparta kwam’. 
Ik was toen speler van de C1 van 
Sparta en het was voor aanvang van 
de middagtraining. De auto van Den-
nis Neville (de nieuwe trainer van het 
1e elftal) stond voor het hek van het 
Kasteel geparkeerd, ik weet het nog 
goed, het was een lichtblauwe Hillman 
met Engels kenteken en het stuur aan 

de rechterkant. Wij vonden dat erg 
interessant en liepen er met een man-
netje of wat omheen en wat gebeurde 
er, een van de jongens probeerde een 
van de portieren open te doen, maar 
hield daarbij gelijk de portierknop in 
zijn hand. Niks gezegd en de knop op 
het randje van het portier gelegd. Toen 
Dennis Neville bij zijn auto kwam, 
wij waren allang aan het trainen, vond 
hij de afgebroken knop. Er moest 

natuurlijk uitgezocht worden, wie 
dat op zijn geweten had. Iedereen die 
ermee te maken had gehad moest bij 
het bestuur komen. Een voor een met 
knikkende knieën de indrukwekkende 
bestuurskamer in, met de voorname 
voorzittersstoel en het Spartavaandel 
aan de muur. Het is mij niet bekend, 
wie er als dader uit de bus kwam. Je 
gelooft het of niet, maar 45 jaar later, 
kom ik op een tennistoernooi bij DDH 
in Zwijndrecht Hans van Iperen tegen, 
ook speler van C1 toen, die mij alsnog 
vertelde dat hij dader was geweest en 
zijn vader de schade had betaald. Het 
heeft nogal indruk op mij gemaakt, 
want ik ben het nooit vergeten. Spelers 
waarmee ik gespeeld heb in de jeugd 
en die het eerste of tweede elftal van 
Sparta hebben gehaald zijn: Hans 
Bentzon, Hugo Meijers, Joop Lang-
horst, Jan de Jong, Jan Eger, Hans van 
Iperen, Wim Knijff, Gerard Bouwer, 
Kees Doesburg en Peter v.d. Burg. Ik 
woonde vlakbij het Spartastadion en 
bracht daar aardig wat tijd door als 
12-jarig jochie. Bij de avondtraining 
van het eerste elftal, fungeerde ik als 
ballenjongen, als de doelmannen Wim 
Landman en Lies Dufourne onder 
handen werden genomen. Verder hielp 
ik de terreinknechten Cor en Karel 
Pieters op zondagmorgen met het 
ophangen van de vlaggen-wimpels op 
het kasteel, als Sparta thuis speelde. 
Karel was de man, die met een bord 
op zijn schouder, rond het veld liep, 
met een mededeling voor iemand 
uit het publiek. Ik ben 30 december 

j.l. 78 jaar geworden en ik vond het 
nodig, voordat ik alles vergeten ben, 
dit verhaal een keer op te schrijven. 
Want al woon ik inmiddels al 46 jaar 
in Barendrecht, Spartaan ben ik altijd 
gebleven en ik zit nu al jaren elke 
twee weken met mijn zoon en twee 
kleinzoons op de kasteeltribune.

(Sparta)Piet Fial
pietfial@outlook.com

Verpleegd door zusters Au-
gustinessen in SFGasthuis
Bij het lezen van de stukjes over de 
zusters Augustinessen, destijds werk-
zaam in het Sint Franciscusgasthuis, 
kwamen bij mij bijzondere herinne-
ringen uit 1962 naar boven. Als kind 
van 8 jaar verbleef ik, vanwege ernstig 
letsel, lange tijd in het ziekenhuis aan 
de Schiekade. Letsel, opgedaan bij het 
met mijn vriendje spelen (alhoe-
wel door mijn ouders ten strengste 
verboden) op de betonnen fundering 
van één van de twee in de rivier de 
Rotte staande pijlers van het spoor-
wegviaduct over de Lombardkade, 
waar wij op nummer 50B woonden. 
Mijn vader bracht mij met spoed naar 
dit nabijgelegen ziekenhuis. Na een 
operatie verbleef ik geruime tijd op 
een grote (kinder)zaal aan de voorkant 
van het ziekenhuis. Ik herinner me 
goed de zusters in nonnenkleding die 
mij, kind van gereformeerde huize, 
liefdevol verpleegden. Zuster Epinglé 
is de enige naam die me nu nóg te 
binnen schiet. ‘s Avonds, voor het 

slapen gaan, kwam er een man bij 
de bedden langs, het moet vast een 
pater geweest zijn, die even bij ieder 
bleef staan. Behalve bij mij. Omdat 
ik gereformeerd was, is mij pas veel 
later duidelijk geworden. Maar het 
overgeslagen bezoekje werd altijd 
goedgemaakt door de zuster die mij 
daarna een snoepje liet kiezen uit een 
trommeltje. Nog altijd ben ik in het 
bezit van een plakboek met zo’n 60 
ansichtkaarten van o.a. kinderen uit de 
2e klas én van enkele leerkrachten van 
de Waalse school aan de Goudseweg 
waar ik leerling was.

Bert Luijendijk
Krimpen aan den IJssel
bert.luijendijk@hetnet.nl

Geen boer
Als reactie op de oproep voor verhalen 
over bakkers of melkboeren die 
vroeger aan de deur kwamen, stuur ik 
graag het volgende verhaaltje. In de 
jaren zestig woonden mijn grootou-
ders op het adres Beukelsdijk 45b, 
op de eerste etage. Ik was bij hen 
op visite toen er werd gebeld. Mijn 
grootmoeder trok aan het lange touw 
langs de trapleuning om de buitendeur 
te openen. Ze zag wie er aan de deur 
stond en riep naar achteren, naar mijn 
grootvader: “Pa, het is de melkboer.” 
Waarop van beneden direct een reactie 
kwam: “Mevrouw, ik ben geen boer, 
maar een geboren Rotterdammer. Wat 
heeft u nodig?” Leuk en zeer adrem 
toch, van die melkman?

Ton Kleppe
Papendrecht
tonkleppe@gmail.com

Oplossing Rotterdamse crimi-
naliteit
Er bestond vroeger een eenvoudige 
oplossing tegen criminaliteit in Rot-
terdam. Zo staat tenminste te lezen 
in een boek van Jan Oudenaarden. 
Op een dag was er een vrouw die 
een soort godsdienstwaan vertoonde. 
Daar werd heel snel korte metten mee 
gemaakt. Zij werd eenvoudigweg in 
de Leuvehaven gesmeten. Nu had 
de dame in kwestie ten eerste al een 
heel kwalijke andere eigenschap, die 
natuurlijk niemand beviel: zij was 
geen echte Rotterdamse. Zij kwam he-
lemaal uit Schiedam. Om te beginnen 
moet je daar sowieso in onze stad niet 
mee aankomen. Toen ging zij ook nog 
het dienstmeisje van een kennis staan 
zegenen. Dat namen de Rotterdam-
mers niet. Er was geen schout voor 
nodig en ook de schepenen konden 
rustig hun pintje blijven drinken. De 
omstanders deden snel het werk. Per 
omgaande werd zij bij kop en kostelijk 
lichaam gepakt en plons. Weg ermee. 
Ach ja, vroeger was alles beter.

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
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Melkboer
Naar aanleiding van het verhaal in De Oud-Rotterdammer over melkboeren stuur ik u hierbij een foto van de bakfiets van 
melkboer P.Slee (mijn vader) op de ‘s Gravendijkwal, genomen rond 1935-1940. Op de foto is te zien dat de tunneltra-
verse nog niet is aangelegd. Mijn overgrootvader Slee vestigde zich al in 1870 in de Zevenhuissteeg als melkboer. In 
1873 vestigde hij zich op de Westzeedijk 33 (later verhuisde hij naar nr. 40). Zijn broer nam de zaak in de Zevenhuissteeg 
over, een andere broer had een melkzaak in de Zijl. Mijn opa nam de zaak op de Westzeedijk van mijn grootvader weer 
over. In die tijd waren er dus drie melkzaken Slee in het oude centrum van Rotterdam. Ik ben een boek aan het schrijven 
over mijn familie Slee. Zijn er nog mensen die oude foto’s of verhalen hebben over de Zevenhuissteeg, de Westzeedijk of 
de ‘s Gravendijkwal 126? Ook ben ik op zoek naar informatie over de Stoomzuivelfabriek Schieland. Deze werd in 1919 
opgericht, nu precies 100 jaar geleden, door een broer van mijn opa. Aanvankelijk was deze in de Davidsstraat gelegen 
op nummer 14-18. Later verhuisde deze naar de Johan Idastraat. Ik zou heel blij zijn met alle informatie, foto’s etc. die u 
met mij wil delen. Alles is welkom.

Gabriel Slee
runcina@gmail.com

Vrijwillige bedrijfsbrandwacht
Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 was er continu, dag en nacht, een 
vrijwillige brandweerploeg paraat op de Brouwerij d’Oranjeboom. Elke ploeg 
had 24 uur dienst en bestond uit 12 man van het brouwerijpersoneel. Overdag 
deden zij hun normale werk; ‘s avonds en ‘s nachts verbleven zij in de schuil-
kelder onder het brouwerijcomplex. De avond brachten zij door met biljarten, 
klaverjassen, dammen en een pilsje uit de destijds al bekende beugelfles.
Regelmatig werden brandblusoefeningen gehouden. De training wierp vruch-
ten af, want enkele malen moest er serieus opgetreden worden, wanneer er ge-
allieerde bommen op het brouwerijterrein en/of in de directe omgeving waren 
gevallen. Wie herkent op deze foto nog vroegere Oranjeboom-medewerkers?

Kees van Wijk (wijhage@planet.nl)
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Bob Evers (2)
In de ingezonden brief van Frans Wa-
roux (De Oud-Rotterdammer van 7 ja-
nuari 2020) worden de boeken van de 
Bob Evers serie genoemd, die Frans 
verslond. Voor de liefhebbers; over de 
Bob Evers serie is enorm veel te vin-
den op het Internet. Ik noem slechts 
enkele sites. De centrale site is: www.
bobevers.nl verder is er een zeer uit-
gebreide site: www.apriana.nl waarop 
onder meer een verwijzing staat naar 
alle sinds 1993 uitgegeven 53 nrs. van 
de Bob Evers nieuwsbrieven, waarvan 
ondergetekende één van de redacteu-
ren is. Een geweldig interessante site 
is daarnaast www.skuipers.eu Er is een 
Bob Evers groep op Facebook en een 
Mailinglist. Er is een biografie over 
Willy van der Heide, de schrijver van 
de serie, in wording. Af en toe worden 
er bijeenkomsten voor de liefhebbers 
georganiseerd. Informatie te over op 
de genoemde sites.

Ton Kleppe
tonkleppe@gmail.com

Auto’s van vroeger
Wat een bekend verhaal over de auto’s 
van vroeger in de vorige DOR. Wij 
gingen op zoek naar een mooie en 
niet zo’n dure automobiel. Er was nog 
geen internet, tenminste wij had-
den dat niet. Dus we gingen op zoek 
naar een betrouwbare autodealer. We 
hadden het idee dan zit je altijd goed 
(even verkeerd gedacht). Maar daar 
kom je na de garantie pas achter. We 
kwamen uit bij Fiat in de Koperstraat. 
Nou hoera, er stond een prachtige 
groene Fiat 4 deurs. Groot, stoer. 
Dat was mijn man ook, dus wij de 
auto goed bekeken. Maar liefde op 
het eerste gezicht maakt soms blind 
en dat waren wij blijkbaar ook. En 
de prijs was geweldig, het kon niet 
beter. Heerlijke stoelen, te veel om 
op te noemen. Dus de verkoper erbij 
gehaald. Die prees de auto natuurlijk 
ook de hemel in, dus de koop was 

gesloten. Na een tijdje konden we de 
nieuwe aanwinst ophalen. Gewel-
dig. We zaten als vorsten in de auto 
helemaal blij te wezen. Het ging een 
tijd helemaal top, maar plotseling, 
alsof de auto daar op afgesteld was, 
drie keer raden, toen de garantie om 
was, staken de eerste mankementen 
de kop op. Mijn man moest naar zijn 
werk. Het regende een beetje. De auto 
stond voor de deur. Hij stapt in en 

even later stapt hij weer uit. Ik stond 
voor het raam te kijken en dacht nog 
‘wat is dat nou’? Gaat de bel. Mijn 
man. Of ik zijn werk wilde bellen, 
want de auto startte niet. Maar hij zou 
het nog een keer proberen en als het 
dan nog niet gelukt was of ik wilde 
komen duwen. Ik moest wel duwen 
want ik had en heb geen rijbewijs. We 
hebben dit dus heel vaak herhaald, 
want de auto hield blijkbaar niet van 

regen en ja, dat gebeurde nogal eens. 
Ik naar beneden om te helpen. De auto 
was groot en zwaar dus het was wel 
een dingetje. Maar ik dacht: kom op 
je kan het. En wonder boven wonder 
er kwam beweging in de auto en net 
toen ik dacht de auto slaat nooit aan, 
kwam plotseling een mijnheer helpen. 
En ja hoor, de motor sloeg aan. We 
hebben zo nog dikwijls getobd en 
hebben de auto eens heel goed bij een 

garage op de Mathenesserdijk na laten 
kijken in een topgarage. Toen hadden 
we pas in de gaten wat er nog meer 
niet goed aan was. Op plekken waar 
je niet bij kon komen lag heel veel 
glas dus het bleek dat met deze auto 
een ongeluk was gebeurd. Gelukkig 
kon de garagehouder ons helpen om 
nog een tijdje met de auto te rijden, 
maar we hielden ons hart vast als het 
ging regenen. We hebben nog heel wat 
reparaties gehad voor we een andere 
auto konden kopen. Maar met hulp 
van deze man hebben we er toch nog 
trots in gereden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com

Cox in Johan Cruyff Arena
Afgelopen zaterdagavond werd op 
de tv een optreden van De Toppers 
uitgezonden. Dit optreden dateerde 
van medio vorig jaar in de Johan 
Cruyff Arena. Een wervelende show. 
Wie schetst mijn verbazing toen op 
een gegeven moment onze columnist 
Gerard Cox daar een aantal liedjes 
ten gehore bracht in een prachtig 
rood glitterjasje onder een volle bos 
wit haar. Een optreden van Cox in de 
Johan Cruyff Arena is nog erger dan 
vreemdgaan voor deze anti Mokum 
man, toch? Overigens was het optre-
den van Gerard Cox (bijna 80) best de 
moeite waard!

Dirk van Oosten
Leeuwstraat 176
3318 VH Dordrecht
d.vanoosten@ziggo.nl

NASCHRIFT REDACTIE:
Gerard Cox heeft in zijn carrière vaker 
in Amsterdam opgetreden, hoor Dirk. 
Of zoals hij in een interview vorig jaar 
nog zei: “Als de mensen mij willen 
zien in Groningen, dan ga ik naar 
Groningen.” Zo uitzonderlijk was het 
dus ook weer niet...

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Professor Boudewijn is weer thuis
Na 45 jaar is Professor Boudewijn (Mastenbroek), 
de Maastunnel-deskundige, terug waar hij hoort: in 
Rotterdam. Op 21 december 2019 overhandigde de 
familie Kappers uit Schoonhoven het levensgrote 
schilderij van deze illustere Rotterdammer als schen-
king aan het Rotterdam Museum. Directeur Paul van 
de Laar nam het forse doek met zichtbaar genoegen in 
ontvangst. ‘Een icoon van de stad’ zo karakteriseerde 
Van de Laar de bijna ten voeten uit geportretteerde 
Boudewijn Mastenbroek. Hij prees hem daarbij als de 
eerste feitelijke VVV-gids van de Maasstad. Directeur 
Van de Laar wees ook op de haveninstallaties, de Maas en het ventilatiegebouw van de Maastunnel die op de achtergrond 
van het portret mede vereeuwigd zijn. Mastenbroek verzorgde tussen 1937 en 1955 dagelijks verhalen en rondleidingen in 
en bij de Maastunnel voor toeristen en belangstellende stadgenoten. Daarmee verwierf Boudewijn Mastenbroek een grote 
faam, zodat hij ook voor officiële gelegenheden werd gevraagd als ‘explicateur van de Maastunnel’. Het schilderij van 
‘Professor Boudewijn’ zal met enig regelmaat in het Rotterdam Museum te zien zijn.
Professor Boudewijn was de bijnaam die Rotterdammer Boudewijn Mastenbroek (1889-1956) verwierf door zijn rond-
leidingen en bijbehorende uitleg bij de bouw van de Maastunnel. Hij had een vaste standplaats voor zijn verhalen bij 
de Parkheuvel aan de rand van het Park. Ook na de opening van de tunnel bleef Mastenbroek tot in 1955 zijn verhalen 
vertellen, maar nu bij het ventilatiegebouw van de tunnel op de rechter maasoever. Bij slecht weer stond hij daar binnen.
Mastenbroek was een ‘self-made-man’. Als voormalig varensgezel had hij de kennis over de tunnel en de bouw zichzelf 
eigen gemaakt door lezen, vragen en rondkijken. In eigen beheer maakte hij boekjes en ansichtkaarten over de tunnel die 
hij bij zijn rondleidingen en verhalen aan de man bracht. Door zijn uitstekende kennis en enthousiasme verwierf hij het 
respect van de bouwers en ingenieurs van de tunnel. Zij gaven hem dan ook toestemming zijn rondleidingen daadwerke-
lijk bij de bouwwerkzaamheden te houden. Na enige tijd werd aan Mastenbroek officieel de hem kenmerkende kapitein-
spet overhandigd met de gouden ‘G’ van gids in het embleem van de pet.
De Rotterdamse kunstschilder Henri Kappers (1913-2001) vereeuwigde Professor Boudewijn in 1949. Kappers werkte na 
zijn opleiding aan de Rotterdamse Academie vanaf 1936 als beeldend kunstenaar in en om de Maasstad. Hij maakte tal 
van portretten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. In 1953 startte Kappers een maquettestudio in de wijk Blijdorp 
waar hij woonde. Tot 1978 werkte hij daar voor vrijwel alle Rotterdamse wederopbouw-architecten. Na 1978 ging hij 
weer schilderen, maar nu in zijn nieuwe woonplaats Capelle. Het schilderij van ‘Professor Boudewijn’ kwam ook in 
Capelle terecht. Na het overlijden van Kappers in 2001 verhuisde de Professor naar Schoonhoven, de woonplaats van het 
gezin van zijn zoon. In 2019 besloten zoon en schoondochter het schilderij met dit ‘icoon van de stad’ te schenken aan 
het Rotterdam Museum. Zo is Professor Boudewijn na omzwervingen weer terug in Rotterdam, thuis dus.

René Kappers (rene.kappers@live.nl)
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. onderstel van een auto; 7. beledigen; 12. venijnig; 13. erenaam of graad; 14. stuk doek of stof; 15. Frans lidwoord; 17. 
land in midden Amerika; 19. eerste mens; 21. deo gratias (afk.); 22. Japanse munt; 24. tegoedbon; 27. waterloop; 28. 
betaalde sportman; 30. spoedig; 31. deel van een huis; 32. prostituee; 33. mager en iel; 35. rookgerei; 37. kerkelijke straf; 
38. keukengerei; 41. mannelijk schaap; 42. lopen voor je conditie; 44. Europeaan; 46. tennisterm; 47. ver (in samenst.); 
48. deel van een week; 49. rang in een schouwburg; 50. strook; 52. deel van een camera; 54. schrijfbenodigdheid; 56. 
Nederlandse voetbalclub; 58. leuning van een schip; 61. griezelig; 62. horecabedrijf; 64. voertuig; 65. beeldig (uniek); 67. 
tuimeling; 68. voorzetsel; 70. hoffeest; 72. ogenblik; 73. door lang gebruik stuk gegaan; 76. naar aanleiding van (afk.); 
77. buisverlichting; 78. bepaalde roklengte; 79. deel van voet; 81. technische universiteit (afk.); 82. duinvallei; 83. blootje; 
84. Chinese munt; 86. grappig; 87. rond verkeersplein.
 
Verticaal
1. Caraïbische dansmuziek; 2. voltooid; 3. droog (van wijn); 4. listig; 5. haardracht; 6. (woon)plaats; 7. politieagent (Barg.); 
8. geestdrift; 9. getemd; 10. Ned. politieke partij; 11. doen of iets niet bestaat; 16. roem; 18. verfrissing; 20. scheepsher-
stelplaats; 21. rivier in Engeland; 23. ongaarne; 25. vreemd; 26. plaats in Noord-Holland; 27. inwendig orgaan; 29. on-
derbouw van een huis; 32. boterhamstrooisel; 34. ontkenning; 36. contrabasspeler; 37. explosief; 39. katachtig roofdier; 
40. scheepsexploitant; 42. vervolger van wild; 43. landbewerking; 45. klein slokje; 46. bitter lichaamsvocht; 51. Europese 
Economische Gemeenschap (afk.); 53. deel van hals; 54. aangenaam (leuk); 55. hoogtemerk van water; 56. deel van 
arm; 57. familietwist; 59. land in Azië; 60. grafisch kunstwerk; 62. gezouten zeevis; 63. deel van een woord; 66. troef-
kaart; 67. heidemeertje; 69. schuw dier; 71. smal stuk hout; 73. stof voor hoeden; 74. traag en sloom; 75. vogelverblijf; 
78. snijwerktuig; 80. nieuw (in samenst.); 82. lidwoord; 85. de onbekende (Lat. afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het nieuwe jaar en de nieuwe puzzel en luidde:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Velen stuurden ons deze juiste oplossing. Uit alle inzendingen hebben we vier winnaars geloot die ieder twee 
toegangskaarten krijgen voor het zondagochtendconcert ‘Wiener Tradition’ in De Doelen, dat wordt gehouden op 
zondag 15 maart in de grote zaal. De prijswinnaars zijn: Leo de Bode, Wilma Seelbach, M.C.J. Lakerman en J. van 
der Breevaart.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs 
beschikbaar. Vijf prijswinnaars krijgen een exemplaar van het 
boek ‘Rotterdam Het Oude Noorden. Liskwartier in de twintigste 
eeuw’ van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw oplos-
sing voor DONDERDAG 30 JANUARI 2020 12.00 UUR bij 
ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@deoudrot-
terdammer.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.deoudrotter-
dammer.nl
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Horizontaal  1. onderstel van een auto; 7. beledigen; 12. venijnig; 13. erenaam of graad; 14. stuk doek
of stof; 15. Frans lidwoord; 17. land in midden Amerika; 19. eerste mens; 21. deo gratias (afk.); 22.
Japanse munt; 24. tegoedbon; 27. waterloop; 28. betaalde sportman; 30. spoedig; 31. deel van een huis;
32. prostituee; 33. mager en iel; 35. rookgerei; 37. kerkelijke straf; 38. keukengerei; 41. mannelijk
schaap; 42. lopen voor je conditie; 44. Europeaan; 46. tennisterm; 47. ver (in samenst.); 48. deel van
een week; 49. rang in een schouwburg; 50. strook; 52. deel van een camera; 54. schrijfbenodigdheid; 56.
Nederlandse voetbalclub; 58. leuning van een schip; 61. griezelig; 62. horecabedrijf; 64. voertuig; 65.
beeldig (uniek); 67. tuimeling; 68. voorzetsel; 70. hoffeest; 72. ogenblik; 73. door lang gebruik stuk
gegaan; 76. naar aanleiding van (afk.); 77. buisverlichting; 78. bepaalde roklengte; 79. deel van voet; 81.
technische universiteit (afk.); 82. duinvallei; 83. blootje; 84. Chinese munt; 86. grappig; 87. rond ver-
keersplein.

Verticaal 1. Caraïbische dansmuziek; 2. voltooid; 3. droog (van wijn); 4. listig; 5. haardracht; 6.
(woon)plaats; 7. politieagent (Barg.); 8. geestdrift; 9. getemd; 10. Ned. politieke partij; 11. doen of iets
niet bestaat; 16. roem; 18. verfrissing; 20. scheepsherstelplaats; 21. rivier in Engeland; 23. ongaarne; 25.
vreemd; 26. plaats in Noord-Holland; 27. inwendig orgaan; 29. onderbouw van een huis; 32. boterhams-
trooisel; 34. ontkenning; 36. contrabasspeler; 37. explosief; 39. katachtig roofdier; 40. scheepsexploitant;
42. vervolger van wild; 43. landbewerking; 45. klein slokje; 46. bitter lichaamsvocht; 51. Europese Eco-
nomische Gemeenschap (afk.);  53. deel van hals; 54. aangenaam (leuk); 55. hoogtemerk van water; 56.
deel van arm; 57. familietwist; 59. land in Azië; 60. grafisch kunstwerk; 62. gezouten zeevis; 63. deel van
een woord; 66. troefkaart; 67. heidemeertje; 69. schuw dier; 71. smal stuk hout; 73. stof voor hoeden; 74.
traag en sloom; 75. vogelverblijf; 78. snijwerktuig; 80. nieuw (in samenst.); 82. lidwoord; 85. de onbe-
kende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Willem Ruys
Mijn herinneringen aan de Willem Ruys 
zijn van een andere aard dan weergegeven 
in de uitgaven van De Oud-Rotterdammer 
van 26 november en 10 december, maar het 
plaatje van het schip met die kenmerkende 
schoorsteen bracht het wel weer boven. 
De herinnering ligt hierin dat in de jaren 
1949/50 de leerlingen van de hoogste klas 
van de basisschool de mogelijkheid kregen 
een model van de ‘Willem Ruys’ of een 
ander vrachtschip van de KRL te bouwen 
met behulp van een compleet bouwpakket. 
Dit pakket bestond uit een stapeltje plankjes 
en triplex, tubes verf en een bouwtekening. 
Van elk plankje moest met een figuurzaag 
de vorm van het schip worden gezaagd, 
daarna moesten deze stapelsgewijs op 
elkaar worden gelijmd en daarna zodanig 
worden geschuurd dat het model van het 
schip tevoorschijn kwam. Hetzelfde gold 
voor de bovenbouw van het schip, inclusief 
beide schoorstenen. Nadat alles netjes was 
gladgeschuurd konden de tubes verf worden 
opengemaakt en het schip in de bekende 
kleuren grijs, wit en zwart herkenbaar 
worden gemaakt.
De bouw van de Willem Ruys als model-
schip was echter het tweede exemplaar dat 
door mij en m’n vader in elkaar werd gezet. 
In eerste instantie werd het vrachtschip 
gebouwd, ik meen de Garoet. Ook dat 
schip werd op dezelfde manier in elkaar 
gezet, met wel iets minder plankjes, maar 
evenveel werk. Na het zagen, lijmen en 
verven kon dit modelschip ingeleverd 

worden en zou worden gekeken welk model 
in de prijzen zou vallen. En wat gebeurde? 
Ik viel in de prijzen en wel de eerste prijs, 
samen met nog vijf andere gelukkigen. 
Deze prijs bestond uit een kustreis met een 
van de vrachtschepen van de Lloyd naar 
Antwerpen, ik dacht de ‘Japara’. Vanuit 
Antwerpen werden een paar uitstapjes 
gemaakt o.a. naar Dinant waar de Citadel 
werd beklommen.
Omdat ik en m’n vader de smaak te pakken 
hadden, werden hemel en aarde bewogen 
om ook het model van de Willem Ruys te 
pakken te krijgen hetgeen uiteindelijk ook 
is gelukt. Zodoende was ik in het bezit van 
twee modellen van de KRL-schepen en was 
ik vanaf dat moment een fan van de Lloyd. 
Die twee modellen heb ik jarenlang overal 
mee naartoe gesleept, maar uiteindelijk zijn 
ze bij mijn scheiding uit het zicht geraakt 
en waarschijnlijk bij het grof vuil of in de 
open haard terecht gekomen. Helaas!
Ik ben erg benieuwd of er andere 80+ers 
zijn die zich dit nog kunnen herinneren!

Jacques Bravenboer
ibravbtlang@planet.nl
Heraut 15, Rhoon

Collectanten gezocht
ReumaNederland zoekt collectanten in 
Barendrecht, Heerjansdam, Rhoon en Rot-
terdam. In de week van 16 tot en met 21 
maart is weer de jaarlijkse, landelijke col-
lecteweek van ReumaNederland (voorheen 

het Reumafonds). Maakt u een paar uurtjes 
tijd om, bij u in de buurt, in enkele straten 
te collecteren? Bel dan 0180-620247 of 
geef u op via de site: reumanederland.nl/
formulieren/collectanten/

V&D Hoogstraat
Als 16-jarige, net van school getrapt, kwam 
ik in 1960 in dienst bij V&D op de Hoogs-
traat, als leerling-magazijnbediende. In de 
personeelskantine was een kunstschilder 
bezig aan een grote muurschildering, een 
kermis voorstellende. Was het misschien 
Dolf Henkes? Weet iemand nog iets over 
die muurschildering? Zou die nog bestaan? 
Na zes maanden hield ik het voor gezien 
bij V&D. Bij Kramer & Rôder aan de Tei-
lingerstraat kon ik een tientje in de maand 
meer verdienen.

Peter Rijsdijk
Salir do Porto
Portugal
prijsdijk5@hotmail.com

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Kleuterschool Schiebroek 1966
Sinds kort ben ik in het bezit van deze mooie groepsfoto, ge-
maakt in 1966 van een (nood) kleuterschool in Schiebroek. Op 
de achterzijde van de foto staat o.a. de naam ‘Marijke’ vermeld. 
Wie kan mij meer over deze foto vertellen; welke school was het 
en waar stond hij? Of misschien herkent iemand zichzelf of de 
kleuterjuf?

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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32. prostituee; 33. mager en iel; 35. rookgerei; 37. kerkelijke straf; 38. keukengerei; 41. mannelijk
schaap; 42. lopen voor je conditie; 44. Europeaan; 46. tennisterm; 47. ver (in samenst.); 48. deel van
een week; 49. rang in een schouwburg; 50. strook; 52. deel van een camera; 54. schrijfbenodigdheid; 56.
Nederlandse voetbalclub; 58. leuning van een schip; 61. griezelig; 62. horecabedrijf; 64. voertuig; 65.
beeldig (uniek); 67. tuimeling; 68. voorzetsel; 70. hoffeest; 72. ogenblik; 73. door lang gebruik stuk
gegaan; 76. naar aanleiding van (afk.); 77. buisverlichting; 78. bepaalde roklengte; 79. deel van voet; 81.
technische universiteit (afk.); 82. duinvallei; 83. blootje; 84. Chinese munt; 86. grappig; 87. rond ver-
keersplein.

Verticaal 1. Caraïbische dansmuziek; 2. voltooid; 3. droog (van wijn); 4. listig; 5. haardracht; 6.
(woon)plaats; 7. politieagent (Barg.); 8. geestdrift; 9. getemd; 10. Ned. politieke partij; 11. doen of iets
niet bestaat; 16. roem; 18. verfrissing; 20. scheepsherstelplaats; 21. rivier in Engeland; 23. ongaarne; 25.
vreemd; 26. plaats in Noord-Holland; 27. inwendig orgaan; 29. onderbouw van een huis; 32. boterhams-
trooisel; 34. ontkenning; 36. contrabasspeler; 37. explosief; 39. katachtig roofdier; 40. scheepsexploitant;
42. vervolger van wild; 43. landbewerking; 45. klein slokje; 46. bitter lichaamsvocht; 51. Europese Eco-
nomische Gemeenschap (afk.);  53. deel van hals; 54. aangenaam (leuk); 55. hoogtemerk van water; 56.
deel van arm; 57. familietwist; 59. land in Azië; 60. grafisch kunstwerk; 62. gezouten zeevis; 63. deel van
een woord; 66. troefkaart; 67. heidemeertje; 69. schuw dier; 71. smal stuk hout; 73. stof voor hoeden; 74.
traag en sloom; 75. vogelverblijf; 78. snijwerktuig; 80. nieuw (in samenst.); 82. lidwoord; 85. de onbe-
kende (Lat. afk.).
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“Ik ben altijd een ondernemend type 

geweest, stilzitten komt in mijn woorden-

boek niet voor. Daarom doe ik met veel 

plezier mee aan de activiteiten die ze bij 

De Magistraat organiseren. “Van niets 

doen word je lui”, zei mijn oma altijd. 

En zo is het maar net.”

De Magistraat is een kleinschalige woon-

zorglocatie van Domus Magnus, gelegen 

in het centrum van Rotterdam. Fijn oud 

worden vraagt om de beste zorg en een 

mooie woonomgeving. Maar wat ons 

echt bijzonder maakt, is dat u kunt leven 

zoals u dat wilt. De zorg en activiteiten 

worden volledig aangepast aan uw 

persoonlijke wensen. 
Leven is 
gezelschap 
hebben

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

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

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

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

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

vanaf

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

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

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

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

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

33.95

PVC STUNT
inclusief leggen en 

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag slijtvast in 18 kleuren

van 55.95  nu per m2  voor maar

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

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste 
prijsgarantie en 

deskundig advies KL
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