
  Het was op een zondagmor-
gen in de zomer van 1943, 
toen mijn vriend Frits Krieg 
en ik vanuit onze huizen in 
de Justus van Effenstraat 
in Spangen te voet op weg 
gingen naar het Sportfondsen-
bad in de Van Manenstraat in 
Bergpolder. Zoals gebruikelijk 
gingen wij daar zwemmen. 
Het was een lange wande-
ling en we stapten flink door, 
mede omdat het druilerig 
weer was, met lichte regen. 

  Op de Vierambachtsstraat stopten wij. 
Overal op straat lagen propaganda-
pamfl etten van de Duitse bezetters; ik 
zie ze nog voor me. We raapten er één 
op. Het was een gekleurd pamfl et, A5 
formaat, met centraal de karikatuur 
van een Joodse man. Een smal, mager 
gezicht met een puntbaardje en een 
grote gebogen neus. Op zijn hoofd een 
hoge hoed met de tekens van de Ame-
rikaanse en de Engelse vlag, een soort 
Uncle Samfi guur met de tekst: `Yan-
kee, Engelsman en bolsjewiek, dansen 
naar de pijpen van de Jodenkliek`. 
De pamfl etten lagen zover je kon 
zien doornat in de regen. Ik maakte 
nog een grapje tegen Frits, dat ze hun 
Nederlands goed moesten schrijven, 
want het moest zijn: “...dansen naar 
HET pijpen (fl uiten) van…” Toevallig 
hadden wij dit onderwerp namelijk 
een week tevoren op Nederlandse les 
op school behandeld en onze leraar 
was daarover zeer uitgesproken.

     Meegenomen 
Het was stil op straat; er was niemand 
te zien. Al lachend en pratend liepen 
wij door en draaiden met elke voetstap 
onze voet om, zodat telkens weer 
natte pamfl etten werden vernietigd. 
We maakten natuurlijk de vreemdste 
stappen. En een lol dat we hadden, 
tot – plotseling – achter ons een harde 
stem klonk: “Halt. Hände hoch.” We 
schrokken ons lam en stonden ver-
stard. Toen we ons omdraaiden stond 
daar een offi cier in een ons onbekend 
uniform, met op zijn borst onderschei-
dingen en een ovalen metalen plaat 

aan een ketting. Wij kenden alleen het 
Feldgrau van de Duitse soldaten, het 
donkerblauw van de Kriegsmarine en 
het zwart van de SS en de NSB. Naar 
later bleek was hij van de Gestapo, 
respectievelijk de Sicherheitspolizei. 
Hij stond daar met getrokken revolver. 
Hij zei alleen: “Mitkommen” en zo 
werden wij meegenomen naar het 
hoofdkwartier van de Sicherheits-
dienst en -polizei op de hoek van de 
Mathenesserlaan en de Heemraads-
singel. Daar werden wij overgedragen 
aan twee andere Duitsers, één in 
uniform en één in burger, die ons 
meenamen naar een kamertje op de 
eerste verdieping. Onze persoons-
bewijzen werden ingenomen. Onze 
tassen werden gecontroleerd; daar 
zaten alleen wat zwemspullen in. We 
moesten onze zakken leeg maken en 
werden gefouilleerd.
Daarna moesten wij naast elkaar 
plaats nemen op een bankje zonder 
leuning. Er stonden vaandels en er 
hingen enkele hakenkruisvlaggen en 
een grote foto van Adolf Hitler. De 
man in uniform begon een tirade in 
het Duits over “misdaad en sabotage”. 

Frits, die geen Duits sprak, begreep 
er niets van en begon te huilen. Ik 
begreep ook niet alles, behalve woor-
den als “Dritte Reich, vernichten von 
Propaganda, Feinden Deutschland’s, 
Sabotage, der Führer u.s.w.” Wel be-
grepen we dat we doodstil en rechtop 
moesten blijven zitten en constant naar 
de foto van der Führer Adolf Hitler 
moesten blijven kijken op straffe van 
enkele klappen met een knuppel.

   Ondoordachte risico’s 
Hoewel we meestal alleen zaten, hiel-
den ze ons op de een of andere manier 
toch in de gaten. Als we fl uisterden 
tegen elkaar was het “Maul halten” 
en als onze aandacht even verslapte 
kregen we fl inke tikken op onze rug 
of benen met een gummiknuppel. Dus 
hielden we ons ‘gedeisd’. Verder werd 
ons niets verteld en we kregen ook 
niets te drinken. We waren doodsbang, 
omdat de Sicherheitsdienst de reputa-
tie had ‘rücksichtlos’ (meedogenloos) 
te zijn; een hardvochtige en niets 
ontziende organisatie, die verzetsmen-
sen gevangen nam en liet liquideren. 
Wij waren pas 16 jaar oud, maar 

toch... We knepen hem behoorlijk. De 
dag duurde eindeloos, we waren bang 
en doodmoe en uiteraard wisten onze 
ouders van niets. Daar maakten we 
ons zorgen over, omdat ze ongerust 
zouden zijn als wij niet thuis kwamen. 
Toen iemand de kamer in kwam en 
ik de euvele moed had te vragen of 
onze ouders waren ingelicht, kreeg ik 
alleen enkele klappen. Maar ja, hoe 
zouden ze ook ingelicht kunnen zijn? 
In die tijd hadden wij geen telefoon 
thuis. Enfi n, tot onze grote opluchting 
kregen we onze persoonsbewijzen 
terug en lieten ze ons omstreeks 19.00 
uur gaan, wederom na een fl inke 
mondelinge schrobbering zoiets nooit 
meer in ons hoofd te halen, wat wij 
natuurlijk prompt toezegden... Toen 
wij binnen ‘Sperrzeit’ thuis kwamen, 
bleken onze ouders in alle staten en na 
ons verhaal te hebben verteld moesten 
we bezweren nooit meer zulke on-
doordachte risico’s te nemen.

   Lopend vuurtje 
Dat deed ik op 10 november 1944 dus 
wel, toen ik ben ondergedoken tijdens 
de razzia; dat was een ingecalculeerd 

risico, maar dat is een ander verhaal.
Eind november 1944 werd het hoofd-
kwartier van de Sicherheitsdienst 
aangevallen met een precisiebombar-
dement door laagvliegende Engelse 
jachtbommenwerpers. Dat nieuws 
ging als een lopend vuurtje door 
Rotterdam. Wij juichten en riepen: 
“Eindelijk gerechtigheid”, maar helaas 
was de aanval géén succes, omdat de 
meeste bommen blindgangers waren 
en niet tot ontploffi ng kwamen. Het 
gebouw werd slechts oppervlakkig 
beschadigd, maar wel buiten werking 
gesteld. Er vielen tientallen burger-
doden.

  Later, na de bevrijding in mei 1945, 
hoorden wij pas, dat Nederlandse ver-
klikkers en verraders als infi ltranten 
de Sicherheitsdienst hadden geholpen 
de verzetsbeweging te ontmantelen en 
verzetsmensen te liquideren. Ze zijn 
hun gerechte straf niet ontlopen.

    Martin J. Landman
Beemdgras 22
2804 NT Gouda
lanver55@hetnet.nl.

 Opgepakt op de Vierambachtsstraat   

De OudDe Oud
 Dinsdag 4 februari 2020 . Jaargang 16, nr. 3   

Deze week o.a.:

 Bergselaan

    Pag. 5   

 Vies werk
n de haven

    Pag. 9   

 Vakantie-
special

    Pag. 15-20   

 Wielspoor in 
teerweg

    Pag. 14   

 Vierambachtsstraat in de bezettingsjaren (foto: Gerard Roovers, collectie Voet)   

 Oplage: 122.000 ex.   

010 418 23 33  |  www.hess.nl HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

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

Zie onze 
advertentie  
op pagina 20 
in de vakantie-
special.  
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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

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.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door 
de kleine details. Door aandacht en kennis van 

zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 
van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur 

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

*indien voorradig

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken 
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
  verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,                                            sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

Al meer als 40 jaar uw 
senioren specialist!!

Ook voor Sta-Op stoelen 
het juiste adres!!!

Nu ook 
Huisontruimingen
bel voor meer info

010-4381222



Voor de ingang stond de bekende 
Mees, met nog wat ‘figuren’. Mees 
riep ons toe: “Jullie kunnen beter die 
knokpartij oplossen dan hier naar bin-
nen gaan.”
We dachten in de maling genomen te 
worden en wilden de Studio 54 bin-
nengaan. Plotseling hoorden we een 
zeer angstig “Help!”-geroep. Henk 
en ik stoven op het geluid af en zagen 
dat twee mannen een op de grond lig-
gende man met stenen bewerkten. We 
riepen onmiddellijk: “Stop, politie! 
Staan blijven!”

Waarschuwingsschot
De twee mannen liepen echter hard 
weg, ieder een kant op. Aan een 
bekende taxichauffeur vroeg ik de 
politie en ambulance te bellen. In 
die tijd hadden wij helaas nog geen 
communicatiemiddelen. Ik liep achter 
een van de kerels aan en Henk achter 
de andere. Ik volgde de man richting 
Lijnbaan en riep hard: “Stop. Of ik 
schiet!”
De man liep echter door, waarna ik 
een waarschuwingsschot loste. De 
man bleef zigzaggend verder lopen. 
Ik zakte door mijn knieën om gericht 

op zijn benen te schieten. Ik wilde niet 
hardlopend schieten, om te voorkomen 
dat ik hem dodelijk zou raken en had 
geen trek in een krantenartikel met als 
kop ‘Struikelende rechercheur schiet 
vluchtende man dood’.
De man liep vervolgens de Korte Lijn-
baan in, richting Schouwburgplein. 
Ik schoot nog een keer, maar miste. 
Opeens hoorde ik een schot en besefte 
dat dat Henk moest zijn op de Karel 
Doormanstraat.

Benen onder het bloed
Ik naderde de kruising en riep hard: 
“Henk, niet schieten.” Ik was bang 
door een kogel van Henk geraakt te 
worden tijdens het passeren van de 
kruising.
Op het Schouwburgplein schoot ik 
weer op de vluchtende kerel. Ik zag 
dat hij viel en schreeuwend op de 
grond lag. Ik begreep dat ik hem 
geraakt had en hoopte alleen dat hij 
niet ernstig gewond was. Bij de man 
aangekomen zag ik dat zijn benen 
onder het bloed zaten en hoorde dat hij 
schreeuwde van de pijn. Ik zei: “Blijf 
liggen, je bent gearresteerd.”
Ik hoor de man vervolgens zeggen: 

“Meneer, het is mijn eigen schuld. 
Had ik maar moeten stoppen.”

Gebroken enkel
Even later arriveerde de ziekenwagen. 
De broeder knipte de broek met bloed 
open om de verwonding te bekijken. 
Na een tijdje zei de broeder: “Ik zie 
geen inschot in zijn been. Naar mijn 
mening is zijn enkel gebroken en is 
het bloed afkomstig van het mishan-
delde slachtoffer.”
Achteraf bleek dat de kerel gestruikeld 
was en daarbij de breuk had opgelo-
pen. Ik was blij dat ik niet raak had 
geschoten en dat de kerel mij niets 
verweet.

Signalement
Via taxichauffeurs kon de tweede ver-
dachte bij het Centraal Station worden 
aangehouden. Via de meldkamer had-
den bewoners van de Lijnbaanflats een 
signalement doorgegeven van twee 
schietende kerels Je mag er niet aan 
denken als er een confrontatie zou zijn 
geweest met de geüniformeerde col-
lega’s. Henk en ik waren ‘in burger’ 
en veel collega’s van de gemeentepoli-
tie kenden ons niet.

Beroven
Het slachtoffer bleek een Engelse 
koopvaardij-officier te zijn, die met 
verlof ging en veel geld bij zich had. 
Bij het afrekenen in de Studio 54 

hebben de daders waarschijnlijk het 
geld gezien en het plan beraamd hem 
te beroven.
Een paar weken later kwam er bij de 
korpsleiding een brief van het slacht-
offer binnen. De man verzocht de twee 
politiemensen hartelijk te bedanken, 
daar zij mogelijk zijn leven hadden 
gered. Mede door onze bekendheid in 
het nachtleven en de taxiwereld zijn 
we geweldig geholpen, destijds. Met 
als resultaat deze arrestaties.

Theo Buis
Pijnackerhof 13
2641 BZ Pijnacker
06-33798105

Schietpartij op het Schouwburgplein
Op een zwoele zomernacht in 1974 waren mijn collega Henk 
Groenendijk en ik in het nachtleven van Rotterdam. We werk-
ten als CID’er bij de Rotterdamse recherche en vertoonden ons 
regelmatig in het criminele milieu. Henk en ik wilden deze nacht 
nachtclub Studio 54 in de Hartmansstraat bezoeken.
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Schouwburgplein in de jaren zeventig vanaf het Rijnhotel gezien

Naast ons was de winkel van Kees 
Luchtenberg, die daar tweedehands 
auto-onderdelen in- en verkocht. Ach-
ter onze woning liep onze tuin door tot 
de ‘spoordijk’ (oprit naar de hefbrug). 
Het was de middelste van drie tuinen, 
die lagen tussen het kantoorpand van 
bakkerij Janssen & zn. en de uitbouw 
van de fietsenstalling van de gebroe-
ders Sjaak en Huib van den Berg.

Oliver Hardy
In de Persoonsstraat was de brood- en 
banketwinkel van de familie Meijer. 
Deze familie woonde enige jaren 
direct boven deze fietsenstalling en 
ik had vooral een oogje op Ineke, de 
oudste dochter die mijn leeftijd had. 
Zij speelde accordeon en ‘Schnee-
walzer’, die zij regelmatig ten gehore 
bracht. Dat maakte diepe indruk op 
mij. Ik denk er nog vaak aan.
De ijzerwinkel was van meneer en 
mevrouw Schuurmans en tussen 
‘onze’ kapperszaak en Schuurmans 
waren nog die van kapper Dijkstra en 
die van kapper De Hoog, die eigenlijk 
mijn vaders concurrenten waren, maar 

met elk een eigen klantenkring die 
zich er niet alleen lieten knippen, maar 
een belangrijk deel ook een aantal 
keren per week lieten scheren. Voorts 
nog een vestiging van de CO-OP, 
RMI melkwinkel. Taxibedrijf Stadion 
Taxi, een boekhandel (recht tegenover 
de Damstraat), een groentewinkel 
Lantinga, naast de loodgieter Patings. 
Tussen de drogisterij van Nico Rook 
en de kruidenier Van Gilst-Visser 
bevond zich nog een sigarenwinkel 
van de familie Hardy, waar mijn ou-
dere zus Hermien regelmatig over de 
vloer kwam. Zij wist te vermelden dat 
meneer Hardy familie was van Oliver 
Hardy (Stan Laurel en Oliver Hardy 
waren als filmkomieken zeer bekend 
in die jaren). Slagerij De Boer was 
feitelijk direct tegenover onze kap-
perszaak en later heeft ook de familie 
Meijer daar schuin boven gewoond.
Mevrouw Odenwalder heeft ook mij 
ter wereld gebracht. Hoewel ik erbij 
betrokken was, kan ik me dat niet her-
inneren, maar de plaats waar dit was, 
is voor mij nog steeds herkenbaar: 
de tussenkamer, direct achter onze 

winkel. Ik ben er onlangs nog binnen 
geweest. Ook werd de sigarenwinkel 
annex postkantoor van Leo de Groot 
en echtgenoot genoemd, inderdaad 
reuze aardige mensen. De heer De 
Groot heeft zijn herinneringen aan de 
oorlogsjaren, waarin hij betrokken is 
geweest bij het verzet, opgetekend in 
een boekje getiteld ‘Vannacht vliegen 
alle uilen, oorlogsherinneringen 
van een Rotterdamse jongen’. Een 
aangrijpend verhaal. Het boekje heb 
ik ook aangeschaft bij het verzets-
museum (Coolhaven) en daar was, 
tot de vestiging verhuisde naar de 
huidige locatie, regelmatig Ben van 
de Heijden aanwezig, waarvan ik ook 
veel oorlogsverhalen kende die verras-
send overeenkwamen met die van Leo 
de Groot. Ben van der Heijden was 
in de oorlogsjaren zijn commandant. 
Daardoor kregen de verhalen van Ben, 
die wij als zijn collega’s (Laagland/
Hunter-Douglas) soms met een korrel-
tje zout aanhoorden, een heel andere 
betekenis.
Enige jaren geleden nam Leo de Groot 
contact met mij op naar aanleiding 
van een reactie van mij in De Oud-
Rotterdammer en nodigde ons uit bij 
hem thuis. Vlakbij huisarts D. Does 
was clubhuis De Brug waar pater 
Duijvestein de scepter zwaaide. Dit 

clubhuis, in een voormalig schoolge-
bouw tussen de woonhuizen van de 
Oranjeboomstraat en de spoordijk, had 
een toneelzaal en een kapel waar de 
pater elke zondag zijn kerkdienst had 
die wij regelmatig bezochten en waar 
ik nog een poosje in het zangkoortje 
heb gezongen (tot de bekende baard 
in de keel). Aan de kersttijd en De 
Brug heb ik nog het voor mij ‘echte’ 
kerstsfeergevoel overgehouden. Heel 
anders dan wat de commercie nu als 
kerstsfeer beschouwt.
Kees Laurijssens schreef nog over De 
Brug in De Oud-Rotterdammer van 4 
april 2017 (Jaargang 13, nr. 7). Kees 
was klasgenoot van mij (en Rein Wol-

ters) toen wij de lagere school door-
worstelden (Christiaan de Wetstraat) 
en in de Oranjeboomstraat woonden, 
vlakbij de spoorwegovergang Rose 
Spoorstraat. Ik laat het bij deze herin-
neringen, ik heb er nog veel die mij 
dierbaar blijven en persoonlijk zijn.

Ton van de Roer jr.
a.roer9@upcmail.nl

Gerard Cox is op reis.
Daarom ditmaal geen column.

Herinneringen aan de Oranjeboomstraat
Ik reageer op het artikel: Opgegroeid in de Oranjeboomstraat 
van Marja Selhorst-Wismeijer. In De Oud-Rotterdammer nr. 26, 
2019. Ook ik woonde daar en wel achter de herenkapperswinkel 
op 176a van kapper Ton van de Roer sr, in het artikel vernoemd. 

Oranjeboomstraat bij Roentgenstraat, 1962



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 februari 2020    pagina 4   

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

twijfelaars

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
 aanpassen van alle soorten kunstgebitten
✓	 Technische én medische kennis onder 
 één dak (meer dan 20 jaar ervaring)
✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 
 (geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur  
 vr van 09:00 tot 15:30 uur

  Selma Lagerlöfweg 53
 3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)



 Ken je dit nog? Een tram op een bekende straat in Rotterdam. In de jaren zeventig kwam de vrije tram-
baan in zwang in Rotterdam. Handig, omdat het steeds drukker werd op straat met verkeer. Heeft u nog 
herinneringen aan deze specifi eke straat? Of aan het tramvervoer in Rotterdam? Wij zijn weer razend 
nieuwsgierig naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Stuur uw inbreng naar info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, 
zodat we weer een leuke pagina kunnen maken. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter 
formaat bekijken.   

  Gerard Schaap: “Jazeker, dit de Bergselaan met 
rechts het Lisplein, waarop je in de wintertijd kon 
schaatsen. Links is de Schiebroeksestraat te zien, 
die uitkomt op de Willebrordusstraat en achter 
de bomen reed lijn 11 naar het Mathenesserplein. 
In de verte zie je nog de Bergsingelkerk. Leuke 
jeugd gehad in deze buurt, die het Liskwartier 
heet.”

    Cees Sonneveldt: “De foto is van de Bergselaan. 
De fotograaf staat ter hoogte van de Lisstraat en 
links is de Schiebroeksestraat te zien. Rechts, bij 
de fi etser bevindt zich het Lisplein. In de midden-
berm reed de tram, lijn 11. Ik ben hier honderden 
keren overgestoken, van de Lisstraat (waar ik 
woonde) naar de lagere school in de Delfgaauw-
straat en later de Bieslandstraat. Ik heb hier veel 
leuke herinneringen liggen. Bij het ijssiekraken 
in een van deze winters slipte vriendje John 
Behrends en viel precies tussen de ijsrand en de 
wal. Toen zag ik kans van het ijs af te komen door 
via een stap op zijn billen in het gras te landen. 
Later heb ik hem natuurlijk wel geholpen eruit 
te komen... Tijdens de bouw van de kerk aan het 
Lisplein was ik gefascineerd door de heistelling. 
Ik ben hier tijdens een misstap ook bijna verdron-
ken in de vijver, maar op tijd door een sterke hand 
eruit gevist. Ik heb hier op de Bergselaan ooit 
eens (te) lang op de auto van koningin Juliana 
staan wachten, die hier langs zou komen.”

    Bernard van Driel: “Dit is puur jeugdsentiment, 
want ik ben in deze omgeving opgegroeid! De 

Bergselaan, met direct aan de rechterzijde de 
afslag naar het Lisplein en het Liswater. We staan 
met onze rug richting Gordelweg en kijken in 
de richting van de Bergsingel. Heel vaag ziet 
u in de verte de contouren van de toren van de 
Bergsingelkerk. Even terug; vanwaar de foto is 
genomen, bevond zich het tramhuisje van lijn 11. 
Vanaf het Lisplein (eigenlijk Bergselaan) reed 
deze tram via het centrum van Rotterdam naar de 
Mathenesserlaan en vice versa. Opvallend hoe stil 
het in 1967 nog was op straat! Links op de foto 
zien we de Schiebroeksestraat en wat verder weg, 
na de geparkeerde auto’s, begint de Schiebroek-
selaan. Het blok huizen in het verlengde van de 
fi etser behoort nog bij de Bergselaan. Rechts 
daarvan begint de Berkelselaan en daar stond een 
brandweerhuisje. Samen met vriendje Peter de 
Valk was ik daar eens opgeklommen en een agent 
heeft deze twee potentiële criminelen veroordeeld 
tot enige uren celstraf op het politiebureau aan de 
Noordsingel. Het heeft wel geholpen, want ik ben 
de rest van mijn leven heel braaf geweest!”

    Ed Telder: “Dit ken ik heel goed! U ziet hier de 
Bergselaan ter hoogte van nr.23. Rechts is het 
Lisplein met buiten beeld de Opstandingskerk. 
Links is de Schiebroeksestraat en daarnaast de 
Schiebroekselaan. ‘s Winters kon je fi jn op het 
Lisplein van het gras af het ijs op glijden met een 
slee. Wel opletten dat het ijs dik genoeg was! In 
de verte is de spits nog te zien van de Bergsingel-
kerk. Daarachter is onzichtbaar de hbs waar Jules 
Deelder studeerde. Ook is net boven de fi etser het 

markies te zien van de slager die daar zat. Rechts 
daarvan is de Berkelselaan; vlakbij de hoek stond 
in 1967 altijd een Jaguar E-Type geparkeerd en 
dat is nog steeds mijn favoriete auto!”

    Teun van Wijk: “In 1959 zijn wij getrouwd en 
kregen een inwoning in de Schiebroekselaan, 
waar we 32 jaar hebben gewoond (na drie jaar 
hoofdbewoner). De raadplaat is uiteraard bekend, 
namelijk de Bergselaan met achteraan de kerkto-
ren van de Bergsingelkerk. Vroeger reed daar lijn 
11, waarvan de conducteur eens stopte tegenover 
ons huis, hij zag namelijk een dansend paar, dat 
waren wij in onze prille huwelijksjaren. Leuk! 
Beide kinderen zijn daar geboren en opgegroeid 
met legio buurkinderen. In 1960 was er een ge-
boortegolf, er waren acht vrouwen in blijde ver-
wachting en allen met goed gevolg! Feestjes van 
de kinderen hielden we meestal op het Lisplein, 
rechts op de raadplaat. Veel herinneringen komen 
weer naar boven. Tamelijk onbezorgde tijd.”

    Martijn Verweijen: “De Bergselaan was in de 
strenge winters 1954, 1956 en 1963 plaatselijk en 
tijdelijk zelfs beschaatsbaar. De sneeuw zorgde 
altijd voor lol. Wij woonden tegenover het eind-
punt van lijn 11. De tram maakte daar een lus. Bij 
veel sneeuwaanbod maakten “de grote jongens” 
enorme sneeuwballen die op de rails werden 
gelegd. De conducteurs van de tram speelden 
het spel meestal mee en zetten extra vaart om de 
bal aan stukken te rijden, hetgeen altijd lukte. 
Een enkeling durfde het niet aan, stopte, stapte 
boos uit en kon dan zelf de bal verwijderen met 
de jongens op veilige afstand. Ging wel van de 
schafttijd van de conducteur af! De conducteurs 
hadden tijdens het schaften wel vaker last van 
ons. Zij dronken koffi e in het RET-schafthuisje. 
Wij kropen dan onder de tram. Daar kon je aan 
een draad trekken waarmee je de bel luid kon 
laten rinkelen. De mannen boos naar buiten, 
de jongens allang verdwenen. Bij het volgende 
conducteursduo gebeurde hetzelfde. Wat meer 
richting vandalisme ging het leggen van een tapijt 
op de rails. Een niet oplettende conducteur ging 
er wat te hard overheen en de tram liep stofop-
waaiend en knarsend uit de rails. We schrokken 
ons dood en hebben ons wekenlang niet meer in 
de buurt van de tram durven vertonen.
Tenslotte een ijsverhaal. Een jongen was onder 

het Rozenlaanviaduct door het ijs gegaan. Op de 
brug en op het ijs stond het al gauw zwart van 
de mensen. Je hoorde de jongen gillen, je zag 
hem kopje onder gaan en weer boven komen. 
Niemand deed iets. Toen ben ik via de beton-
nen peiler naar hem toe gekropen en heb hem 
aan haren en kraag naar de rand van het wak 
getrokken en geschreeuwd dat hij zijn benen 
moest gebruiken. Dat deed hij. Hem daarna snel 
onder de brug weggetrokken. Daarna….applaus, 
schouderklopjes. De jongen ging er drijfnat als 
een haas vandoor de wal op. Na vijf minuten was 
alles weer normaal. Mensen weg, schaatsers weer 
verder. De weken daarna keek je in Havenloods 
of krant. Niets. Nooit meer iets gehoord. Dus als 
de drenkeling of iemand anders dit herkent, melde 
hij of zij zich. Het zal rond 1960 geweest zijn.”

    Wim van Duijvenbode: “De Bergselaan ter hoog-
te van links de Schiebroeksestraat (daar woonden 
wij met vader, moeder en zes kinderen) en rechts 
het Lisplein, het Lissie zoals wij het noemden. 
Een grote vijver met een plantsoen er omheen en 
een kerk aan de noordrand. Op het Lissie konden 
we ‘s winters lekker schaatsen. Nou ja, lekker. 
Ik hield niet zo van schaatsen, zeker niet met 
dat getob met die houten schaatsen die je onder 
je schoenen moest vastbinden. Wat ik wel leuk 
vond, was om met de slee van de schuine kanten 
te sleeën. Als je niet goed uitkeek, gleed je zo het 
ijs op tegen een schaatser aan. Dan had je de pop-
pen aan het dansen. Ook kan Ik mij één nat pak 
herinneren toen ik door het ijs zakte. Het Lissie 
grensde zowat aan het Noorderkanaal en de echte 
schaatsers gingen natuurlijk liever daar schaatsen, 
want daar kon je meters maken. Ik was nog erg 
jong toen op een dag een buurvrouw dood werd 
gevonden in het Lissie. Dat is mij lang bijgeble-
ven. Maar verder hebben wij met veel plezier in 
deze buurt gewoond.”

    Fred Wallast: “Goh,de Bergselaan. Wat een herin-
neringen. Cowboytje spelen in de bosjes rond 
de Opstandingskerk, verstoppertje in de steegjes 
achter en tussen de woningen, voetballen op het 
grasveldje van de tramlus, schaatsen en ijssie 
piepen op het Lisplein en altijd hete zomers en 
strenge winters, toch?”   

 Winterherinneringen aan de Bergselaan   
  Wat een sneeuwfoto van de Bergselaan en omgeving al niet kan doen! We werden 
overstelpt met nostalgische herinneringen en winteranekdotes. Op deze pagina 
een bloemlezing daaruit. Voor lang niet alles was plaats, maar mogelijk kunnen 
we de andere inzenders binnenkort aan bod laten komen in een apart verhaal. 
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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,-

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent

geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent

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

Ook behandeling aan huis mogelijk.

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

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

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

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

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

moderne, betrouwbare oplossing.

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 
TEL. 010-2269232

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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 belegd met zalm, 
tonijn of garnalen. 

Elke 4de
 

Aanbieding geldig t/m zaterdag 15/02: 
Viswraps  
     

GRATIS

MARTINLUTHERKINGWEG 7 - 3009 EW ROTTERDAM

‘ALL YOU CAN EAT AND DRINK WERELDRESTAURANT’
Verras uw liefde met een 

romantisch valentijnsdiner
inclusief rode roos!

zolang de voorraad strekt

Actie februari 2019
Kinderen t/m 8 jaar dineren voor maar €1,00

in ons restaurant!
Let op: Een kind per betaalde volwassene!

Alleen voor klantenkaart houders.

voor reserveren bel
010-455 13 33

of mail naar
restaurantcathay@gmail.com



  Vorig jaar hebben mijn man 
en ik aan onze beide kinderen 
een schenking gedaan van 
€25.000. Onze zoon is 35 en 
onze dochter is 41 jaar. We 
hebben ook kleinere bedra-
gen geschonken aan de twee 
kinderen van onze dochter, 
namelijk aan elk kleinkind 
een bedrag van €2.000. We 
hebben aan geen van onze 
kinderen eerder een groot be-
drag geschonken. Kunt u mij 
zeggen hoe het nu precies 
zit met het doen van aangifte 
hierover. Wie moet er aangif-
te doen en voor wanneer en 
moet er ook aangifte worden 
gedaan over eventueel vrijge-
stelde schenkingen. 

  Schenkbelasting is verschuldigd als 
iemand een schenking ontvangt die 
hoger is dan de vrijstelling en als de 
schenker in Nederland woont. Voor de 

schenkbelasting geldt een aangifte-
plicht voor degene die de schenking 
ontvangt. De aangifte moet worden 
ingediend binnen twee maanden na 
het einde van het kalenderjaar waarin 
de schenking heeft plaatsgevonden. 
Voor schenkingen in het jaar 2019 is 
dus de uiterste datum 1 maart 2020. 
Als u niet of te laat aangifte doet, kunt 
u te maken krijgen met een boete.

    In het geval dat de schenking minder 
bedraagt dan de algemene jaarlijkse 
vrijstellingen (2019: € 2.173 voor 
iedereen en voor ouders en kinderen: 
€ 5.428) dan hoeft er geen aangifte 

schenkbelasting te worden gedaan. 
Voor de schenkingen aan de kleinkin-
deren hoeft daarom geen aangifte te 
worden gedaan. In alle andere geval-
len – zoals bij de schenkingen aan 
uw zoon en dochter – moet dit wel 
gebeuren. Aangezien uw zoon jonger 
is dan 40 en u niet eerder een groot 
bedrag aan hem heeft geschonken, 
valt zijn schenking onder het eenma-
lig vrijgestelde bedrag voor schen-
kingen van ouders aan kinderen van € 
26.040 (2019). Hij kan in de aangifte 
een beroep doen op een van de hoge 
vrijstellingen. Gezien de leeftijd van 
uw dochter is deze vrijstelling helaas 

op haar niet van toepassing.

    Aangifte kan worden gedaan via een 
aangiftebiljet schenkbelasting. Uw 
kinderen kunnen hiervoor het formu-
lier op de site van de belastingdienst 
downloaden, invullen, uitprinten, 
ondertekenen en insturen. Ze kunnen 
ook online aangifte doen via Mijn 
Belastingdienst. In dat geval moeten 
ze naar de site van de Belastingdienst 
gaan en daar de knop schenken 
gebruiken, vervolgens het juiste jaar 
kiezen, het formulier gebruiken en 
invullen.

    Bij een schenking waarover schenk-
belasting verschuldigd is, bestaat 
overigens de mogelijkheid dat de 
schenker de schenkbelasting voor 
zijn/haar rekening neemt. Omdat de 
schenker naast de schenking ook de 
schenkbelasting betaalt, schenkt hij/
zij dus meer. Dit heet schenken vrij 
van recht en er is dan schenkbelas-
ting verschuldigd over de schenking 
plus de schenkbelasting die de 
ontvanger(s) verschuldigd zou(den) 
zijn. De schenker betaalt dan dus wel 
meer belasting, maar de ontvanger 
ontvangt de schenking netto.   

Doe voor 1 maart aangifte 
schenkbelasting
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  Interen bij tweetrapsmaking 
Een aantal jaren terug was de 
tweetrapsmaking in het testament erg 
populair. Het feit dat de langstle-
vende dan vaak geen erfbelasting 
hoeft te betalen, was een aantrek-
kelijk idee voor veel echtparen. Dat 
dit later vaak juist duurder uitpakt, 
werd er niet bij verteld. Een ander 
punt dat hierbij speelt, is de vraag 
of de langstlevende mag interen op 
de erfenis van de eerst overleden 
ouder (op het zogeheten bezwaard 
vermogen). Het antwoord is – als het 
goed is – te vinden in het testament. 
Soms mag dat niet of soms alleen als 
eerst het eigen vermogen gebruikt 
is of soms wordt de keuze aan de 
langstlevende gelaten. In ieder geval 
moet de langstlevende een adminis-
tratie bijhouden van wat er met het 
bezwaarde vermogen gebeurt. Is die 
administratie er niet dan heeft dit na 
overlijden vaak vervelende gevolgen; 
vooral als er sprake is van kinderen 
uit eerdere relaties.

   Erven vruchtgebruik en bloot 
eigendom 
Bij een vruchtgebruiktestament (in de 
situatie met ouders en kinderen) erft 
de langstlevende het vruchtgebruik 

over de nalatenschap en de kinderen 
de bloot eigendom. Voor de aangifte 
inkomstenbelasting geldt dan het 
volgende. Als het vruchtgebruik 
door erven is verkregen, geeft de 
langstlevende de volle waarde op bij 
de aangifte inkomstenbelasting. Dus 
ook datgene wat de kinderen hebben 
geërfd. Pas als het vruchtgebruik 
eindigt door de dood (of door andere 
bepalingen zoals vermeld in het testa-
ment), waardoor het bloot eigendom 
aanwast tot vol eigendom, geven de 
kinderen zelf datgene op dat geërfd 
is in hun aangifte inkomstenbelasting.

   Huurtoeslag door erfenis 
Heeft u in de loop van 2019 een 
erfenis ontvangen (al dan niet op uw 
bankrekening) dan heeft dat geen ge-
volgen voor de huurtoeslag van 2019. 
Dat komt omdat steeds het saldo op 
de rekening per 1 januari de maat 
is. Komt er in de loop van het jaar 

veel bij of gaat er juist veel van uw 
spaargeld af, dan heeft dat voor dat 
lopende kalenderjaar geen gevolgen 
voor het recht op huurtoeslag. 

   Gratis wonen  
Het komt wel voor dat een kind zijn 
ouders gratis laat wonen in een zelf-
standige woning of een deel van de 
woning. In dat geval schenkt het kind 
de huur aan zijn ouders. Praktisch 
betekent dit dat de ontvanger van de 
schenking aangifte schenkbelasting 
moet doen als de gratis huur een 
grotere waarde vertegenwoordigt dan 
€ 2.208 in 2020. Over het meerdere is 
dan 30 procent schenkbelasting ver-
schuldigd. Voor het kind heeft deze 
schenking andere gevolgen, namelijk 
dat hij/zij dat deel dat hij ‘verhuurt’ 
moet opgeven in box 3 en de hypo-
theekrente die hij met betrekking tot 
deze woning betaalt niet volledig 
mag aftrekken.   

  Uit de praktijk  

  Een dierbare verliezen is een ingrij-
pende gebeurtenis. Dit wordt nog schrij-
nender als de uitvaart vervolgens een 
veel te hoge rekening blijkt. Zoals we in 
deze rubriek vaker schrijven is een goe-
de voorbereiding van de nalatenschap 
én de uitvaart belangrijk om problemen 
te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat 
nabestaanden direct na het overlijden 
vaak zoveel stress hebben dat ze niet 
meer goed en logisch kunnen denken. 
Dat kan leiden tot besluiten waar men 
later (fi nancieel) spijt van heeft. Een 
goede voorbereiding leidt tot meer rust 
bij de nabestaanden. Wij bespreken met 
onze klanten hun uitvaartwensen en 
organiseren, als het zover is, de uitvaart 
zoals afgesproken. Dat is vaak een fi jn 
idee. Het komt zelfs voor dat klanten 
aangeven dat zij sommige personen per 
se niet op de uitvaart willen hebben; 
soms vanwege ruzie of omdat kinderen 
lang buiten beeld zijn geraakt. Ook 
daarin kunnen we van dienst zijn door 
de juiste formulering en manier van 
vastleggen. Zelfs de rechter kan er soms 
aan te pas komen. Natuurlijk hopen 
we dat het zover niet komt, maar zoals 
ook bij de andere onderdelen van de 
uitvaart geldt: goed voorbereiden is de 
helft van het succes. Een laatste tip: laat 
u een testament maken, bepaal daarin 
dan iwie de uitvaart moet regelen. Daar 
is dan in minder harmonieuze gezinnen 
tenminste geen discussie over mogelijk. 
Zorg wel dat deze persoon weet dat hij 
in het testament als uitvoerder van de 
uitvaart staat vermeld en dat hij weet 
waar het testament ligt.   

?

  Niet stand-by  Apparaten die 
stand-by staan, kosten ook als 
u ze niet heeft ingeschakeld, 
toch stroom. Dat geldt voor uw 
televisie, wasmachine, oplader van 
uw tablet of telefoon. Haal ze uit 
het stopcontact of zet ze uit. Het 
scheelt jaarlijks 10 tot 15 procent 
van het stroomgebruik van het 
apparaat.

   Vraag toeslagen aan  Nu u 
weet wat uw inkomen het afgelo-
pen jaar was, kunt u veilig toesla-
gen aanvragen zonder het gevaar 
dat u het terug moet betalen omdat 
uw inkomen te hoog is geweest. 
Laat de toeslagen dus niet lopen.

   Bestel halve porties  Bij 
steeds meer eetgelegenheden kun 
je halve porties bestellen. Als u ou-
der wordt, eet u minder, maar be-
taalt wel het volle pond; een halve 
portie is goedkoper. Een doggy bag 
meenemen kan natuurlijk ook. 
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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,-

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Schoonheid in Gedenktekens

ook 
zaterdag 
geopend!

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.

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

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

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 

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag

tussen 9:00 - 17:00

55+korting

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

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

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

Showroom en
open werkplaats:
Martin Descendre

IJsclubstraat 68

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

       • Vrijblijvende o�erte,
        ook aan huis
    • Altijd 5 jaar garantie
  • Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

Uitgeverij De Oude Stad zoekt:

Een Accountmanager Advertentie Verkoop (m/v)
die zich wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.

Uw werkgebied ligt voornamelijk in de regio Rotterdam.

De Oud-Rotterdammer verwacht van u
enthousiasme en hart voor de krant, de lezer én de klant

Uw werkzaamheden bestaan uit het telefonisch verkopen van 
advertenties en het bezoeken van potentiële adverteerders. 

Heeft u ervaring als verkoper, een positieve instelling en 
doorzettingsvermogen, reageer dan! 

Mail uw motivatie en C.V. naar: faisal@deoudrotterdammer.nl

De OudDe Oud



Als 16-jarige mocht ik in 1969 de 
zomervakantie bij mijn opa en oma 
verblijven, want ik had voor vier 
weken een baantje gekregen bij de 
NV Biscuitfabriek De Maasstad op 
de Maaskade voor negentig gulden 
per week. Iedere morgen klom mijn 
oma twee verdiepingen naar zolder 
om mij ‘s morgens om 6 uur te wek-
ken. Wanneer ik daarna beneden 
in de keuken kwam, stonden mijn 
ontbijt en lunch klaar en was oma 
weer in bed gekropen bij opa. Om 7 
uur begon de fabriek. De eerste week 
mocht ik koekjes inpakken aan de 
lopende band, de tweede week koekjes 
bakken achter een verschrikkelijk 
hete ovenmachine en de laatste twee 
weken het beslag maken. Het was een 
warme zomer en wanneer wij tijdens 
de schaft in onze besmeurde overall 
naar buiten gingen, deinsden wij er 
niet voor terug een duik in de Nieuwe 
Maas te nemen. Ik had gelukkig op 
het schippersinternaat St. Imelda in 
Schiedam leren zwemmen en wist ook 
dat de rivier sterk kon stromen, zodat 
van verdrinkingsgevaar geen sprake 
was. Ik had mijn loon in bewaring ge-
geven aan opa en toen ik aan het eind 
van mijn vakantie om het geld vroeg, 
keek hij mij verbaasd aan. Hij zag het 
waarschijnlijk als kostgeld. Tot mijn 
geluk hield hij het niet in en kreeg ik 
mijn loon alsnog uitbetaald.

Zwartwerkers
Enige jaren later ging ik naar de NEH 
(Nederlandse Economische Hoge-
school, sinds 1973 Erasmus Univer-
siteit Rotterdam) en woonde op een 
zolderkamertje in de Zaagmolenstraat 
in het Oude Noorden. Na enige jaren 
universiteit moest ik in 1974 echter in 
militaire dienst en omdat ik gewe-
tensbezwaren had in burgerdienst. Dit 
laatste liet echter nogal lang op zich 
wachten en ondertussen kon ik niet 
studeren en kwam ook niet in aanmer-
king voor een uitkering. Hoe dan een 
half jaar te overbruggen?
Gelukkig had ik gehoord dat je bij 
het Centraal Station kon gaan staan, 
waar men zwartwerkers voor de haven 
zocht. Hier stonden busjes te wachten 
voor vervoer. Dus stond ik daar met 
een studievriend in juni te wachten tot 
iemand mij zou oppikken. Misschien 
dat mijn lange haar de koppelbazen 
afstootte, want ik moest lang wachten. 
Toen mijn studievriend gekozen werd, 
pleitte hij bij de koppelbaas ervoor 
mij ook mee te nemen en gelukkig 
zwichtte deze voor zijn pleidooi. Het 
was niet erg aantrekkelijk, het werken 
in het kroet van een olietank, maar 
je kreeg er wel vijftig gulden per dag 
voor. Het heette dat je werkzaam was 
als classificeerder, maar daarin zijn 
heel wat gradaties.

Zuurstoffles
Ik heb toen heel wat vies werk gedaan 
bij diverse chemische bedrijven. Op 
een gegeven moment moesten er bij 
het bedrijf Oxidane Chemie bitumen 
uit een tank gehaald worden. Om te 
zorgen dat de bitumen niet in brand 
vlogen, werd er stikstof in de tank 
gepompt en om de bitumen eruit te 
hakken kreeg je een persluchtmasker 
op. Een tijd eerder waren hier nog drie 
Duitsers omgekomen! Toen het mijn 
beurt was stond ik lekker te hakken, 

tot ineens mijn lucht op was. Gelukkig 
stond ik dichtbij de ingang en liet 
mijzelf subiet naar buiten rollen. Toen 
ik de verbaasde voorman er op wees 
dat ik geen lucht meer kreeg, keek hij 
naar beneden, waar twee zuurstoffles-
sen lagen, één voor de werker en één 
voor een reservemasker wanneer dat 
nodig was. Een jonge operateur, die 
langs was komen lopen, vond dit een 
verspilling en had één van de flessen 
dichtgedraaid, toevallig de mijne. De 
jonge operateur werd daarna even pro-
fessioneel door de voorman in elkaar 
geslagen. En daarna moesten wij weer 
gewoon door met het werk.
Een keer heb ik een brandje meege-
maakt op het Esso-terrein en iedereen 
moest als de wiedeweerga van het 
terrein af. Een andere keer zaten de 
zwavelleidingen bij Gulf vast. Je 
moest daarna het zwavel uit de leidin-
gen hakken. Mijn dienst duurde 36 uur 
(dat kon in deze zwartwerkerswereld). 

Op een gegeven moment ging ik een 
beetje uitrusten, zat mijzelf neer, 
en voelde hoe langzaam mijn billen 
begonnen te branden. Was ik op de 
zwavel gaan zitten. Gelukkig stonden 
er over het hele terrein douches 
zodat ik, nadat ik mijn overall had 
uitgetrokken, mijn billen etcetera wat 
koelte kon brengen en had er niets aan 
overgehouden. Bij sommige bedrijven 
kon je op een chemiekaart zien welke 
stoffen gevaarlijk zijn en al snel wist 
ik wanneer ik op een bepaalde dag 

geen zin had te gaan werken.

Halve liter melk
Een paar maanden later, ik hoorde 
ondertussen tot een vaste ploeg, moest 
er bij Ketjen-Carbon schoongemaakt 
worden. Dit betekende werken met 
koolstof en wanneer je bij het douchen 
je van boven naar onder probeerde 
schoon te maken kon je het wel 
vergeten. De koolstof had zich dan 
zodanig in de poriën van je onderli-
chaam genesteld dat, hoe hard je ook 
schrobde, het niet schoon te krijgen 
was. Om de werkers te beschermen 
droegen deze mondkapjes en kregen 
iedere twee uur een halve liter melk. 
Toen men op een keer vroeg of er ook 
bankwerkers waren om de machines 
te repareren, stak ik ook mijn hand op. 
Ik was nooit machinebankwerker ge-
weest, maar wat niet was kon je leren. 
Ik keek geduldig bij mijn buurman af 
hoe deze de machine demonteerde, 

schoonmaakte en weer in elkaar zette 
en volgde zijn voorbeeld. Ineens was 
ik gepromoveerd, want vanaf die tijd 
kreeg ik meer technisch werk en voor 
een beter loon, namelijk vijfenzeven-
tig piek per dag, zodat ik in een maand 
meer verdiende dan ik ooit aan studie-
beurs uitgekeerd had gekregen.

Betere werk
Het betere werk bestond uit schoon-
spuiten van pijpinstallaties met 
watersperen tot 90 atmosfeer druk, 
het ontroesten en meniën van dubbele 
bodems bij bijvoorbeeld de werf De 
Schelde in Vlissingen, het schoonma-
ken van cilinders in motorkamers van 
supertankers bij de RDM, schroef-
gaten boren in metalen platen bij een 
scheepswerf in Ridderkerk, trappen in 
elkaar schroeven bij een distributie-
centrum, enzovoorts.
Op een dag gingen we helpen bij een 
staalconstructie bij Nieuwersluis. 
Maar het was meer dan windkracht 5 
en de kraan mocht geen 10-ton zware 
bouwelementen tillen vanwege de 
storm. Dus hebben we de hele dag 
zitten kaarten, koffie drinken, enzo-
voorts, waarna we ‘s avonds onver-
richterzake naar huis gingen. Een dag 
niet werken, maar wel je loon door-
betaald krijgen, dat kwam later alleen 
maar voor als je ziek was en een vaste 
baan had. Ik heb door dit halve jaar te 
werken waarschijnlijk een aantal tech-
nische kwaliteiten opgedaan die me 
later goed van pas kwamen. En toen 
ik er mee klaar was had ik Fl 7.255 
verdiend, een aanzienlijk bedrag.

Eindelijk op 10 januari 1975 kon ik 
mijn burgerdienst aanvangen bij de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
En nadat deze 21 maanden later afge-
lopen was, vroeg men mij te blijven 
zonder te solliciteren. Daar heb ik 
een carrière gehad tot ik in 2018 met 
vrijwillig pensioen ging.

Jan Smits
smi01046@planet.nl

Vies werk voor koppelbazen in de haven
Mijn familie voer sinds het begin van de 19e eeuw op de grote 
rivieren, tot aan Basel toe. Toen mijn grootvader met pensioen 
ging (1948) en tot 1954 walkapitein bij de firma W. van Driel op 
het Noordereiland was, woonde hij eerst in de Burgemeester 
Hoffman-straat en later op de Prins Hendrikkade.
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Aan het werk bij de RDM: het betere werk.  De man op de foto is niet Jan Smits. Naam onbekend. (foto: Henk Hartog)

Brand in biscuitfabriek De Maasstad in 1967 (foto: Henk Hartog)

Bij het Centraal Station kwamen koppelbazen mensen halen voor werk in de haven (foto: Henk 
Hartog)
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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)

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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)

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud

EUROVERTO  MEUBELEN
RUIMT OP!!!!

ShOwROOMMOdELLEN MET hOgE kORTINgEN
kOM kIjkEN EN zITTEN

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Rode Pipo
Heeft u ze al geproefd?

  
Ook een 

Oud-Rotterdammertje 
plaatsen?

Bel 0180-820244

• 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



van Terpstra was het familieverhaal te verbinden 
met de grote gebeurtenissen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
In het holst van de oorlog besluiten de jonge 
kleermaker Herman Vinke en zijn vrouw Jo 
Vinke-Groen het veilige Kampen te verruilen 
voor het gebombardeerde Rotterdam. Een enorme 
inschattingsfout blijkt al gauw en traumatische 
jaren volgen. De oorlog dwingt hen midden in de 
Hongerwinter tot een levensgevaarlijke vlucht. 
Ondertussen is in 1941 vanuit Halifax (Nova 
Scotia) een konvooi met zeven schepen vertrok-
ken. De drieduizend Canadese militairen aan 
boord, onder wie Leon Baker, hebben maar één 
doel: de bevrijding van Europa. Als huzaar Baker 

drieëneenhalf jaar later de IJsselkade in Kam-
pen op stapt, weet hij waar hij al die jaren voor 
gestreden heeft.
In Misrekening beschrijft Robert Terpstra niet al-
leen het lot van zijn grootouders en de bevrijders, 
maar ook dat van de Poolse partizaan, de verzets-
man, de joodse onderduiker, de soldaat en de ge-
neraal, zowel aan geallieerde als aan Duitse zijde. 
Dat niets in een oorlog voorspelbaar is, blijkt niet 
alleen uit de misrekening van de Vinkes, maar 
ook die van een Nederlandse kolonel en een groep 
Amerikaanse vliegers waardoor Rotterdam tot 
twee keer toe zinloos wordt gebombardeerd. Dit 
fascinerende boek onderstreept dat het onze plicht 
is de verhalen van de oorlog – ook 75 jaar na de 
bevrijding – door te blijven geven aan volgende 
generaties.

Het boek telt 204 pagina’s, kost 17,95 euro en is 
te bestellen via de bestelbon op deze pagina of via 
de webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Rotterdam omstreeks 1900 is door maar één foto-
graaf uitvoerig vastgelegd: Carl Emil Mögle. Hij 
opende in 1885 een fotostudio in Rotterdam en 
specialiseerde zich in stads- en havenfotografie. 
Zijn opdrachtwerk valt op door scherpte, detail-
lering en de perfecte opnamestandpunten. Daar-
naast maakte hij ‘kunstfoto’s’ op het idyllische 
platteland net buiten Rotterdam. In dit werk valt 
op hoe hij koos voor composities met tegenlicht 
en voor populaire schilderkunstige onderwerpen 
van bijvoorbeeld boeren met kinderen en wilgen 
langs de waterkant.
Behalve deze verstilde landschapsfoto’s maakte 
hij vooral stads- en havenfoto’s van Rotterdam als 
moderne handelsstad.

Bijzonder is ook dat Mögle in 1899 van Rot-
terdam de opdracht kreeg twee albums te maken 
voor de jonge koningin Wilhelmina, die in dat 
jaar de stad bezocht. Architectuur Rotterdam 1899 
en Havenwerken Rotterdam 1899 zijn sindsdien 
opgenomen in de Koninklijke Verzamelingen. 

Verschillende albums en fotodrukken zijn ook in 
het Stadsarchief Rotterdam bewaard gebleven. 
Een selectie uit dit gevarieerde werk is samenge-
bracht in dit fotoboek.
Mögle zag zichzelf als documentarist van Rot-
terdam. Terecht, want zonder zijn nu herontdekte 
stads- en havengezichten zou ons beeld van 
Rotterdam anno 1900 grotendeels oningevuld zijn 
gebleven.

Het boek telt 120 pagina’s, heeft een hardcover 
(harde kaft dus), kost 22,50 euro en is te bestellen 
via de bestelbon op deze pagina of via de web-
shop op www.deoudrotterdammer.nl

Misrekening Carl Emil Mögle
Vorig najaar verscheen een nieuw 
oorlogsboek over een gezin tijdens het 
vergeten bombardement in Rotterdam. 
Het heet ‘Misrekening’ en is geschre-
ven door Robert Terpstra, die familie- 
en wereldgeschiedenis in één verhaal 
met elkaar verbindt.

Robert Terpstra is in het dagelijks leven hypo-
theekadviseur en werkte drie jaar aan het boek 
‘Misrekening’ dat zich grotendeels afspeelt 
in Rotterdam. Het boek vertelt de bijzondere 
oorlogsgeschiedenis van zijn grootouders Herman 
en Jo Vinke, maar dat niet alleen. De ambitie 

Bij Uitgeverij Diafragma verschijnt deze 
maand een nieuw boek over een beroemde 
Rotterdamse fotograaf. Het boek heet ‘Carl 
Emil Mögle, fotograaf te Rotterdam 1885-
1910’ en laat foto’s zien van een Rotterdam 
dat wij amper meer kennen.
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‘Het mooiste schouwspel van de mo-
derne tijd’. Zo beschreef architect Le 
Corbusier de Van Nellefabriek in Rot-
terdam toen hij deze bezocht in 1932. 
De fabriek was eind jaren twintig van 
de vorige eeuw gebouwd als koffie-, 
thee- en tabaksfabriek om ruimte te 
bieden aan het snel groeiende bedrijf 
De Erven en Wed. J. van Nelle.

Het voor die tijd hypermoderne 
complex was een schoolvoorbeeld van 
Het Nieuwe Bouwen. Op initiatief 
van directeur Kees van der Leeuw 
ontwierp het Rotterdamse architec-
tenbureau Brinkman en Van der Vlugt 
een lichte en ruime fabriek. Zijn keuze 
voor architectuur die een efficiënte en 
gezonde werkomgeving bood, zorgde 
voor een fundamentele verbetering 

van het leven van de fabrieksar-
beiders. Na het stopzetten van de 
fabriekswerkzaamheden in 1995 werd 
het gebouw herbestemd als modern 
kantoorpand en evenemententerrein. 
De Van Nellefabriek symboliseert de 
ondernemende Rotterdamse geest en 
het optimisme van het interbellum. 
Sinds 2014 staat de Van Nellefabriek 
op de Werelderfgoedlijst.

‘Van Nellefabriek. Werelderfgoed in 
glas en staal’ vertelt het verhaal van 
dit uitzonderlijke gebouw dat zijn tijd 
op meerdere fronten ver vooruit was. 
Het boek beschrijft niet alleen het 

ontstaan van de fabriek, maar ook 
het gedachtegoed achter het ont-
werp en hoe het complex gebruikt 
werd. Verder wordt er aandacht 
besteed aan de recente herbestem-
ming en de toekomstplannen voor 
het complex. Geïllustreerd met 
prachtige foto’s en historisch 
beeldmateriaal brengt dit boek 
de geschiedenis van de Van Nel-
lefabriek tot leven.

Het boek kost 24,95 euro en is 
te bestellen via de bestelbon op 
deze pagina en via de webshop 
www.deoudrotterdammer.nl

Fraai nieuw boek over Van Nellefabriek
Deze maand is een prachtig naslagwerk verschenen over de be-
roemde Van Nellefabriek. Het heet ‘Van Nellefabriek. Werelderf-
goed in glas en staal’ en is samengesteld door vijf redacteuren, 
die er een schitterend geïllustreerd boek van hebben gemaakt, 
dat een mooi overzicht geeft van de veelzijdige geschiedenis 
van het pand.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk 
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
     Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga 
naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:
Misrekening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    17,95
Carl Emil Mögle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   22,50
Van Nellefabriek . Werelderfgoed in glas en staal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   24,95
Rotterdam Scheurkalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    15,95
De Oud Rotterdammer ijsmuts (aangepaste verzendkosten)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   16,95
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   20,00
Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   8,95
Jules Deelder . Hardgin (laatste exemplaren!)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   21,99
Voor altijd Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   29,99
Crash in Crooswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    17,95
Klauwe uit de mouwe (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    8,95
Niet lullen maar poetsen (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   8,95
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   19,99
Poffen (Noordereiland)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    24,95
Kanjer (biografie Rita Young)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    15,95
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  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 Zigeu-
nerorkest ‘Tata Mirando’. Van kind-af-aan leerde Djangela de Mirando-
muziek spelen van zijn vader en ooms. Hij kan met zijn zigeunerensem-
ble 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 ensem-
ble 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.
     
     Operette in De Doelen 
  Na lange tijd en op veler verzoek komt Wiener Tradition heel graag terug naar De Doelen om weer een prachtige 
zondagochtend te verzorgen. Wiener Tradition neemt in kleurige kostuums haar gasten mee door Operetteland van 
weleer. Naar de sferen van de parken, terrassen en koffi ehuizen van het oude Wenen en Budapest. De fantastische 
sopraan Angelique Wardenier werkte tien jaar bij de Hoofdstad Operette en in 1988 was zij winnares van het tv-
programma Una Voce Particolare. Naast vele operetterollen zong zij ook diverse musicalrollen. Inmiddels speelt 
zij ruim 10 seizoenen de rol van opera-zangeres Irina Mutsikova bij Opera della Casa. De charmante tenor Henk 
Kreukniet studeerde aan het conservatorium van Maastricht. Hij speelde in Europa in tal van operaproducties. Ook 
kunt u deze ochtend in dit ensemble genieten van de meesterlijke pianist Jack de Bie, de virtuoze Hongaarse violist 
Ernö Oláh, Sylvia Maessen op contrabas en Gert Wantenaar op accordeon.
     
     Topzangeres Petra Berger zingt ‘Streisand’ in De Doelen 
  Om het repertoire van Barbra Streisand te vertolken heb je een topzangeres als Petra Berger nodig. Petra staat be-
kend om haar vocale veelzijdigheid en kwaliteit en weet daarmee al jaren een grote schare fans aan zich te binden. 
Tel daar haar persoonlijke bewondering voor Streisand bij op en alle ingrediënten voor een prachtige hommage 
zijn aanwezig. Op zondag 22 maart is Petra Berger te zien en te horen in De Doelen tijdens een uniek zondagoch-
tenconcert. Met ‘Tribute to Barbra Streisand’ keert Petra terug naar de oorsprong van haar droom om zangeres te 
worden: levende legende Barbra Streisand. Niet alleen de allermooiste Streisand songs komen aan bod, maar ook 
nummers die perfect passen bij deze muziekstijl. Nog maar zelden zijn songs van dit kaliber ‘live’ te beluisteren. 
Petra Berger heeft zich dit repertoire op fantastische en overtuigende wijze eigen gemaakt. Vocale hoogstandjes in 
combinatie met een enorme bezieling in de tekstbeleving maken dat het publiek geëmotioneerd wordt en betoverd 
raakt.
     
     Bibliotheekcollege ‘Getekend in de tijd: Rotterdamse archeologie’ 
  Duik op 20 februari samen met de afdeling Archeologie van de Gemeente Rotterdam, terug in de tijd en kom aan 
de hand van tekeningen te weten hoe men hier vroeger leefde. Wist u dat in het gebied van de Maasvlakte 9000 
jaar geleden mensen vanuit hun kampementen met de kano erop uittrokken op zoek naar geschikte viswateren en 
goede jachtgronden? Wat weten we over deze jagers-verzamelaars en welke keuzes zijn gemaakt bij het afbeelden 
van hun alledaagse beslommeringen en waarom? Hoe zag het interieur van een huis uit de Romeinse tijd in ons 
gebied er eigenlijk uit? En als u aan het winkelen bent in de Hoogstraat, beseft u dan dat u over de Middeleeuwse 
dam in de Rotte loopt? De mensen die zich in de 13e eeuw op de dam vestigden waren de eerste échte Rotter-
dammers. Jurrien Moree, werkzaam bij de Archeologie Rotterdam, vertelt over het verre verleden van Rotterdam. 
Aanleiding van dit Bibliotheekcollege is de tentoonstelling Rotterdamse archeologie door de ogen van Martin 
Valkhoff die nog tot 24 februari te zien is in Bibliotheek Delfshaven. Hierin laat tekenaar Martin Valkhoff zien waar 
opgegraven voorwerpen vroeger voor werden gebruikt. De archeologen brengen met beeld en woord de archeolo-
gische vondsten tot leven! (zie ook elders op deze pagina’s.)
     
     Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten 
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. 
Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die 
ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de 
Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een 
open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en 
gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur 
terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verze-
kering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
   
     Goud, zilver en militaria 
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes 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 betrek-
king tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 
030-6063944.
     
     Kunst en curiosa 
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die 
snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, 
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al 
jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te 
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar 
stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan 
zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
     

 De hele maand 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 keukenbrigade 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 5, zaterdag 15, donderdag 20 en vrijdag 21 februari
    
 Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek & Oogzorg 
  Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 
5 en 20 feb., . Kosten: €45 (ABE), €70 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 15 en 21 feb. Kosten: 
€75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hes-
seplaats)

    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.

    Donderdag 20 februari
     
     Bibliotheekcollege Rotterdamse archeologie 
  Donderdag 20 februari van 10:30 
tot 11:30 in Bibliotheek Delfshaven. 
Jurrien Moree, Archeologie Rotter-
dam, vertelt over het verre verleden 
van Rotterdam. Aanleiding is de expo 
Rotterdamse archeologie door de ogen 
van Martin Valkhoff die tot 24 februari 
te zien is in Bibliotheek Delfshaven aan 
de Rösener Manzstraat 80. Toegang 
gratis. Graag aanmelden op https://
bit.ly/3aQbT5p of aan de balie van de 
bibliotheek.

    Zondag 15 maart
     
     Wiener Tradition in De Doelen 
  Wiener Tradition brengt zondagoch-
tend 15 maart een operetteconcert 
in De Doelen. Kaarten à € 14,50 zijn 
verkrijgbaar via www.zondagochtend-
concerten.nl en via tel. 010 4225244. 
Grote Zaal de Doelen, zaal open om 
10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

    Zaterdag 21 en zondag 22 maart
     
     Popfestival Ode in Rotterdam 
Ahoy 
  Op Popfestival ODE spelen de beste 
tribute-en coverbands uit Europa de 
allergrootstewereldhits, verdeeld over 
3 podia in Rotterdam Ahoy. Reis dwars 
door 50 jaar popmuziek met The Beatles 
(The CavernBeatles), Pink Floyd (Pink 
Project), ABBA (ABBA Fever), TheDoors 
(The Doors Alive) en nog veel meer. Naast 
eenline-up van wereldformaat, is er op 
Popfestival ODE nog veel meer te beleven. 
Zo is er een 60’s,70’s en 80’s silent disco, 
een bioscoop met nostalgische muziek-
documentaires en een popquiz. Kijk op 
www.popfestivalode.nl voor de complete 
line-up en tickets.
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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. De Hesse Optiek & Oogzorg, 
P.Buckplaats 31, 30169BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl
 
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-gangenmenu voor slechts € 
27,50. Dat wordt samengesteld door een van de mensen van de keukenbrigade van Restaurant De Dames. De 
vraag aan u is: Wie is de 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 cen-
trum 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 0180-323414.
 
Drie tentoonstellingen in Nationaal Glasmuseum
In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie tentoonstellingen te zien. ‘De Wachtkamer van Roos Bustek’ 
is een expositie van Koos Buster die vorig jaar het glasstipendium van Stichting Stokroos is toegekend. Een 
tweede expositie is ‘Meydam in Kleur, 100 jaar Meydam’. Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat de toonaange-
vende glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935 was hij verbonden aan de Glasfa-
briek Leerdam. De derde expositie betreft ‘50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie’. 
Daarmee neemt het Nationaal Glasmuseum deel aan de viering van het 50-jarig bestaan van de glasafdeling van 
de Gerrit Rietveld Academie, dat in mei 2019 van start is gegaan. Meer informatie op www.nationaalglasmu-
seum.nl

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

Zaterdag 21 maart
 
Eja Mater: passieconcert met Oscar 
Verhaar & Michiel Niessen
Countertenor Oscar Verhaar en luitist Michiel 
Niessen brengen op 21 maart 2020 een pro-
gramma in de Paradijskerk Rotterdam ten gehore 
dat speciaal is samengesteld voor de passietijd. 
Met o.a. Vivaldi, Purcell, Monteverdi en Dowland. 
Voorverkoop €17,50; Early Bird ticket €15,- Info 
& tickets via: www.vriendenparadijskerk.nl/
passie

Zondag 22 maart
 
Petra Berger brengt Tribute to Barbra 
Streisand
Zangeres Petra Berger verzorgt zondag 22 
maart een bijzonder zondagochtendconcert in 
De Doelen. Ze brengt een eerbetoon aan Barbra 
Streisand. Kaarten à € 14,50 zijn verkrijgbaar via 
www.zondagochtendconcerten.nl en via tel. 010 
4225244. Grote Zaal de Doelen, zaal open om 
10.30 uur, aanvang concert 11.00 uur.

Tot en met 13 april
 
Drie Winterpresentaties in Nationaal Glasmuseum
In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie wintertentoonstellingen te zien: De Wachtkamer 
van Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam 50 
jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de collectie. Kijk op www.nationaalglasmu-
seum.nl voor meer informatie. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam, www.nationaal-
glasmuseum.nl

Elke woensdag

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

Elke donderdag
 

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

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

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

Onze volgende 83ste veiling wordt gehouden op 
15 en 16 mei 2020 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 28 maart. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto als openbaar vervoer bereikbaar is. 
  
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten 
(taxateurs) met een zeer goede reputatie. 

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 
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de Dorpsweg naar de wei aan de 
Korperweg. In de vakanties mocht 
ik heel de dag meehelpen. Om zes 
uur naar de stee, paard inspan-
nen en dan naar het Verenigde 
Zuiveldepot aan de De Buyserlaan, 
om de hoek van de Carnisselaan. 
Daar werd de wagen geladen en 
mocht ik een melkbus van 40 liter 
overgooien in de tapbus, die achter 
op de wagen gemonteerd stond. 
Inmiddels was ik al wat jaren ouder 
en mocht ik zelfstandig melktappen 
uit de kraanbus en ook afrekenen 
met de klanten. De eerste klant was 
in de Madeliefstraat en zo verder 
door heel Charlois, waarna we via 
de Brielselaan naar de Gaesbeek-
buurt reden. Vandaar ging het naar 
de Millinxstraat en omgeving en 
tenslotte naar Bloemhof. Wanneer 
we daar klaar waren, gingen we 
soms naar hoefsmid Brinkman aan 
de Dordtsestraatweg. Reuze inte-
ressant met al die grote paarden die 
daar beslagen werden met van die 
roodgloeiende hoefijzers. Dan naar 
de laatste klanten in het nieuwe 

Zuidwijk en via de Charloisse 
Lagedijk terug naar de Dorpsweg. 
In de zomer was het wegdek van de 
dijk soms zo heet, dat de wagen-
wielen in het teer een spoor trokken 
en Corrie de wagen bijna niet meer 
vooruit kreeg. Dan stapten we af 
en hielpen Corrie, die nat van het 
zweet was, en gingen duwend de 
Korperweg op, want dat was een 
grindweg. Het was een leuke, leer-
zame tijd, maar ik ben toch geen 
melkboer geworden. Electrotech-
niek is mijn vak geworden.’’

Ramp
Op 6 januari 1977 ontkwam de be-
volking van het Noordereiland aan 
een grote ramp. Eén vonk of een 

achteloos weggegooide brandende 
sigarettenpeuk was voldoende 
geweest voor misschien honder-
den doden en gewonden. Op die 
woensdagmiddag was ‘de sigaar 
in de Nieuwe Maas’, zoals het 
Noorderei land vanwege de vorm 
ook wel wordt genoemd, verstopt 
in een dichte nevel. De scheepvaart 
ging echter gewoon door in de on-
doordringbare watten deken. Onder 
de richting Duitsland opstomende 
binnen vaarders bevond zich het ms. 
Laurentius, geladen met 220.000 
liter super benzine. Ter hoogte van 
de Maaskade kwam het dieplig-
gende schip in aanvaring met een 
lege tanker onder Duitse vlag en 
scheurde open. Mist onttrok de 

ramp aan visuele waarneming, 
maar de lucht van benzinedampen 
wees op het gevaar van een ont-
ploffing. Niemand wist wat zich op 
het water afspeelde en evenmin hoe 
de situatie er precies voorstond. De 
hulpdiensten waren massaal uitge-
rukt. Politie- en andere voertuigen 
waarschuwden via geluidsinstal-
laties binnen te blijven, ramen en 
deuren gesloten te houden, vooral 
geen open vuur te gebruiken en 
waakvlammen te doven. Toegangs-
wegen werden afgezet en overal 
verrichtte de brandweer metingen. 
Als verslaggever was ik getuige 
van de paniek, gewaarschuwd door 
de scanner in de auto. Collega’s 
en veel fotografen waren ook ter 
plekke. Een van hen fotografeerde 
brandweermannen, die vanaf de 
kade watermon sters namen en 
gebruikte zijn flitsapparaat. Onder 
niet te herhalen verwensin gen 
werd dat afgepakt. Juist dat kleine 
vonkje had catastrofaal kunnen 
zijn. Dat gold ook voor de treinen 
die ongestoord over de Willem-
sspoorbrug bleven rijden. Gelukkig 
waren de passerende wagons al-
lemaal in goede staat. Als maar één 
remblok had geslipt, had dat een 
vonkenregen kunnen geven. De rest 
laat zich raden.

Drukkerij
Drukkerij De Maas CV in de Sleep-
hellingstraat 48 fuseerde vorige 
eeuw met drukkerij H.A. Hofmans 
in de Ruyterstraat 17-19 aan de 
oostkant van het Noordereiland. 
Het pand van Hofmans moest wij-
ken voor de bouw van de Nieuwe 
Willemsbrug. Het drukken van 
vooral etiketten (70 procent van 
de productie) werd in het pand van 
De Maas voortgezet en uitgebreid. 
De Maas werkte met een tweep-
loegendienst en was een van de 
grotere werkgevers op het Eiland. 
Uiteindelijk verdween de drukkerij, 
maar oudere ex-werknemers niet. 
Dertig van hen hielden onlangs 
een geanimeerde bijeenkomst in 
een café op de Prins Hendrikkade 
op een steenworp van hun oude 
werkplek.

Reacties: reinwol@outlook.com

Joop Weeda (nejo@hetnet.nl) hielp tijdens schoolvakanties en andere vrije momenten met 
het uitventen van melk en aanverwante producten. “Het zal in 1948 geweest zijn, toen mijn 
moeder een nieuwe melkboer aan de deur liet komen. Dat was Hannes Bakker en hij was in 
dienst bij Aart Barendrecht van de Dorpsweg in Charlois. Hij reed met paard en wagen en 
dat vond ik reuze interessant. Ik mocht al gauw met hem meerijden.”

“De klantensanering bestond nog niet, dus hij reed door een groot gedeelte van Rotterdam-zuid. Wanneer alle klanten 
bediend waren, reden we terug naar 
de stee aan de Dorpsweg. Daar werd 
trekpaard Corrie uitgespannen en 
moest naar de wei gebracht worden. 
Op den duur mocht ik dat doen en ik 
zat dan trots op de rug van Corrie en 
galoppeerde met een flinke vaart over 

Samen herinneringen ophalen 
boven het afgedekte biljart. 

Foto’s Rein Wolters

Wielspoor in 
teerweg

Ook ex-vrouwelijke werkneemsters kwamen naar de bijeenkomst.

Henk Nossent (rechts) praat als medeorganisator met ex-collega’s.

Kraai

Ik woonde in de jaren vijftig in de 
Boreelstraat en had een kraai. Ik 
had het beest al bezig gezien in 
het achterliggende Vroesenpark. 
Niks parkachtigs aan, grasvelden 
met drie hele grote vijvers en he-
lemaal achterop had je de zwarte 
berg, een grote hoop scherp 
zwart compact afval met stukjes 
glas erin. Je kon er op lopen en 
fietsen. Als je viel kon je aardig 
gewond raken. 

De zwarte berg grensde aan de Vroesenlaan, 
toen de hoofdverkeersweg. Verderop via de 
Stadhoudersweg werd het verkeer verder 
geleid naar de Maastunnel. Op drukke 
dagen kwam de hele wereld voorbij. We 
spotten de kentekens. Belgen, Fransozen, 
Italianen en ook al weer wat Duitsers. Er 
waren altijd vissers aan die vijvers. En 
tot mijn genoegen zag ik hoe de kraai de 
vissers van achteren aanvloog om dan even 
zijn klauwtjes in de al dan niet aanwezige 
haardos te slaan. Dat leverde altijd een 
stroom van fel geuite vloeken en godslaste-
ringen op. Daar leerden we elkaar kennen. 
Aanvankelijk had hij een kale plek op z’n 
kop. En zo diende de kraai zich aan, ‘s 
avonds laat op ons balkon, tweehoog. Mijn 
vader en moeder haalden me er voor uit m’n 
bed. Die ken ik al, zei ik. Vanaf toen werden 
we onafscheidelijk. Ka noemde ik hem. 
Hij zat op mijn schouder als ik rondliep en 
kwam onmiddellijk aangevlogen als ik Ka 
schreeuwde. Hij wachtte op mij en als de 
school uitging kwam hij eraan en vloog mee 
naar huis, af en toe op m’n schouder zittend 
en een liefkozend pikje ergens in mijn ach-
terhoofd gevend. Hij maakte luciferdoosjes 
open, snavel ertussen en dan snavel open. 
Hij voelde het ook aan als mensen hem eng 
vonden en wist dat gevoel te versterken. Zo 
zie ik ‘m nog neerstrijken op de sandaaltjes 
van Dikkie Bril en in razend tempo in de 
gaatjes van de schoentjes pikken. Het ventje 
gilde het uit. Die heeft nooit meer van 
vogels gehouden.
‘s Avonds diende Ka zich aan. Hij sliep bij 
mij onder de dekens aan het voeteneind. 
Nog wat gesabbel aan m’n tenen en stil 
was ie. ‘s Morgensvroeg vroeg was hij 
slaapdronken en viel eerst een paar keer om 
voordat ie bij zijn positieven was. Misschien 
ook een gebrek aan zuurstof.
Ka bracht mooie buit voor me mee en liet 
me die zien in de dakgoot: ringetjes, kettin-
kjes, dat soort dingen. Ik had een herbarium 
met rupsen in een glazen aquarium. Hij had 
via het open raam mijn herbarium ter snavel 
genomen. In oude boeken van mijn vader 
met mooie platen erin had hij tussen vele 
bladzijden rupsen doodgedrukt. Na zo’n 
actie bleef hij een week weg, wetend dat de 
vriendschap alles heelt.
Ik bekeek hem wel eens van heel dicht-
bij. Hij was dan op z’n hoede. Zijn weer 
volgroeide haardos ging dan bol staan, maar 
ik zag boven in de snavel twee luchtgaat-
jes en hoorde tot mijn vreugde een zachte 
ademtocht. Ineens was ie weg en kwam 
nooit meer terug. Ik was er lang neerslachtig 
van en nu weer denk ik met weemoed aan 
de beste vriend die ik ooit heb gehad.

Jan Wanrooij (j.wanrooy1@upcmail.nl)
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vaarten zoals Eurovision song contest, lichtjes-
vaarten en Rotterdamse avond. Kortom, mis deze  
vaarten niet!
Zin in een geweldige avond uit? theaterophetwa-
ter.nl | partyschepen.org | partyservice.nl | 0187 
64 20 90  

Partyservice Nederland 
creëert memorabele momenten
 Een gemiddelde dag is snel gevuld. Naast alle in-
spanningen is een beetje ontspanning op zijn tijd 
wel zo prettig. Laat dat maar aan evenementenbu-
reau en cateraar Partyservice Nederland over. Ze 
verlenen service bij opdrachtgevers en beschikken 
over eigen locaties en partyschepen in Rotterdam 
en Spijkenisse!
Stap aan boord van De Ameland, Marlina of 
Brandaris (Beren Boot), en geniet van een prachti-
ge lichtjesrondvaart, een spectaculaire dinnershow 
met o.a. de Wannebiezz, een gezellige dagtocht of 
een exclusief feest. In 2020 hebben we de leukste 
vaaragenda van Nederland met terugkerende 
vaarten zoals een All-in Brunch cruise, vaarten 
rondom de Wereldhavendagen maar ook nieuwe 

    

 De Ameland. Partyservice. Foto Marco De Swart   

    

  Neem onze reizen met het mps Horizon. Op dit 
schip zorgen de kapitein en zijn staf – samen met 
onze eigen reisleidster Marina – ervoor dat het 
u aan niets ontbreekt. Bijvoorbeeld tijdens de 
8-daagse cruise door Nederland, met bezoeken 
aan historische steden als Deventer en Enkhuizen 
en aan Waddeneiland Texel met het sfeervolle vis-
sersdorpje Oudeschild. Wat is ons eigen land toch 
mooi! En veel van onze afvaarten met het mps 
Horizon zijn vanuit Rotterdam. Hoe fi jn is dat?

    Uw reisleidster aan boord van mps Horizon – Ma-
rina Eikelenboom: “Op veel van de afvaarten van 
de Horizon reis ik mee als reisleidster van de Jong 
Intra Vakanties. Al vele jaren vaar ik met plezier 
mee op dit gezellige schip met zijn gemoedelijke 

sfeer en uitstekende verzorging. Uw varende hotel 
brengt u naar pittoreske plaatsjes en mondaine 
steden en ondertussen kunt u ook genieten van 
de rust van het landschap. Gaat u mee? Ik heet u 
graag welkom aan boord voor een onvergetelijke 
vakantie.”

    Ons uitgebreide aanbod biedt veel mogelijkheden. 
Bekijk eens de Donaucruises, Moezelcruises of 
een van onze populaire Rijncruises! Of de moge-
lijkheden per land, een riviercruise door Duitsland 
of een riviercruise door België, zijn zeker aanra-
ders. Wij bieden minicruises aan van 4 dagen tot 
heerlijke riviercruises van 13 dagen.

    Gaat u dit jaar mee met één van onze prachtige 
riviercruises?

    De Jong Intra Vakanties – Gewoon perfect gere-
geld.

 De mooiste riviercruises   
  Reizen per schip is een heerlijk ont-
spannen manier om telkens nieuwe 
plekjes te ontdekken, zonder dat u 
steeds uw koffers uit hoeft te pakken. 

 Dinsdag 4 februari 2020    pagina 16       Special

BELEEF  het buitenleven.

GENIET  van de rust en de ruimte.

ONTDEK op de fiets de 
 Bommelerwaard, mooiste  
 eiland tussen de rivieren.

Minicamping met 14 plaatsen. 
Verwarmd en schoon sanitair. Tevens 
aanwezig Trekkershut en B&B kamer.

Boerderij de Spijken, Lange Achterdijk 1
5324 JD  Ammerzoden, Tel. 06-23075084

info@despijken.nl, www.despijken.nl

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

Toercaravans; 220 m 2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,-
Stacaravans/chalets; 340 m 2: seizoen € 2.055,-

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Gratis 
seizoenplaats?

Wij zijn op zoek naar een echtpaar 
die ons willen komen helpen met het 
schoonmaken van onze toiletgebouwen.

Dit betreft voor 2 dagen per week.

In ruil hiervoor krijgt u een gratis 
seizoenplaats bij ons op de camping.

dejongintra.nl/riviercruises
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste cruises

vanaf p.p.

€ 369dejongintra.nl/crcr4075 daagse riviercruise
Paascruise Nederland en België

vanaf p.p.

€ 689dejongintra.nl/crcr4488 daagse riviercruise
Rijncruise vanuit Rotterdam

vanaf p.p.

€ 699dejongintra.nl/crcr4448 daagse riviercruise
Rondje Nederland naar Texel

vanaf p.p.

€ 699dejongintra.nl/crcr4467 daagse riviercruise
De Rijn en het Rijndal

vanaf p.p.

€ 629dejongintra.nl/crcr4457 daagse riviercruise
Door vier Hollandse provincies

Stap in Rotterdam aan boord van de Horizon

Andere bijzondere cruises met de Horizon

Oppassen in woningen 
iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T  0578 - 614 235 I www.iwbepe.nl

vrije tijd...vakantietijd!vrije tijd...vakantietijd! RESERVEREN? BEL 0187 - 64 20 90 · THEATEROPHETWATER.NL

Rotterdamse avond

*Aanbieding geldig t/m 28.02.2020

AANBIEDING!
3 + 1 GRATIS*

260,- 195,-

Met o.a. 
Roel Pot!

• Schitterende rondvaart
• 3-gangen dinerbuffet
• Live entertainment



de haven”. In combinatie met het boek 
dat uitgegeven is geeft de expositie 
een goed beeld over de afgelopen 100 
jaar in de Rotterdamse haven en de rol 
die Spido hierin gespeeld heeft.

Een goed begin is het halve werk en het jaar 
2020 is goed begonnen voor Koninklijke Spido 
Events. Op 27 januari jl. mochten zij de 3e prijs 
in ontvangst nemen voor de “beste evenementen-
locatie in Nederland 2019”. Naast de rondvaarten 
en dag- en thematochten zijn de schepen te huur 
voor bedrijfsfeesten, vergaderingen, bruiloften en 
bijvoorbeeld jubilea.

De komende maanden heeft het Rotterdamse 
bedrijf weer een gevarieerd programma te bieden 
met diverse dag- en thematochten. Een voorbeeld 
hiervan zijn de High Tea Cruises, de Vader- en 
Moederdag Cruise en de Valentijn Cruise. Tijdens 

deze tochten kunt u genieten van een heerlijk buf-
fet of diner. Terwijl u geniet van het gevarieerde 
aanbod wordt er een uitgebreide route gevaren 
door de Rotterdamse havens waarbij u zicht heeft 
op de indrukwekkende skyline van Rotterdam, de 
scheepswerven, droogdokken en de overslag van 
containers.

Dit jaar is er voor het eerst een Winterhaven-
rondvaart. Op vrijdag en zaterdag zijn er aan 
boord winterse lekkernijen zoals broodjes worst 
met zuurkool, erwtensoep, Glühwein en speciale 
winterbiertjes verkrijgbaar.

Meer informatie over de rondvaarten, dag- en 
thematochten of events vindt u op www.spido.
nl. Hier kunt u ook direct uw tickets reserveren. 
Daarnaast kunt u zich aanmelden op de nieuws-
brief, facebook, twitter of instagram. Op die 
manier bent u altijd op de hoogte van het actuele 
aanbod.

Koninklijke Spido
2019 was een bijzonder jaar voor 
Koninklijke Spido. Het 100 jarig 
bestaan van de rederij voor rondvaar-
ten, dag- en thematochten en events 
werd uitgebreid gevierd. Zij mochten 
het predicaat Koninklijk in ontvangst 
nemen, organiseerde een concert met 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
samen met The Beachboys op de 2e 
Maasvlakte en in september namen 
zij het meest luxueuze eventjacht de 
Prinses Amalia in de vaart. Daarnaast 
is er tot september 2020 een expositie 
in het Maritiem Museum “Venster op 

In de loop der jaren is er in het toerisme en ook bij 
BTR Reizen veel verandert. Vroeger ging men met 
de bus een dagje uit met een zingende buschauf-
feur naar Zandvoort aan Zee en namen ze koffie en 
koekjes mee, of maakten ze een reisje langs de Rijn. 
U kent de liedjes van vroeger vast nog wel!
BTR Reizen heeft deze veranderingen allemaal 
meegemaakt en heeft zich in de loop der jaren met 
de komst van het digitale tijdperk ontwikkeld tot 
een moderne reisorganisatie, waarbij het internet 
niet meer weg te denken is. Maar met het oogpunt 
richting de senioren werkt BTR Reizen nog steeds 
met vakantiefolders en reisbrochures die gratis 
aangevraagd kunnen worden en wordt BTR Reizen 
erg gewaardeerd in de goede telefonisch informaties 
en boekingsmogelijkheden.

Ruime keuze aan betaalbare vakantie-
reizen
BTR Reizen heeft een eigen hotelformule ‘All 
Inclusive’ Hotels met Autovakanties en Bus excur-
siereizen. Daarnaast Riviercruise over de Europa’s 

mooiste rivieren, Ultra All Inclusive vakanties en 
de speciale Groepsreizen. Al deze goed verzorgde 
vakantiereizen, die regelmatig als Last Minute of 
Speciale Acties worden aangeboden, vallen bij vele 
van u bijzonder goed in de smaak.

Riviercruises
Om aan de wensen van haar klanten te voldoen 
heeft BTR Reizen voor meerdere weken het com-
fortabele **** riviercruiseschip de Lale Andersen 
gecharterd. Deze neemt u mee in een gezellige sfeer 
voor een goed verzorgde cruisevakantie over Duits-
lands mooiste rivieren, de Rijn en Moezel, maar ook 
voor een cruise ‘Het mooiste van Nederland’. Een 
prettige bijkomstigheid; de Lale Andersen vertrekt 
ook met enkele cruises uit Rotterdam. 

‘All Inclusive’ Bus excursiereizen: suc-
ces verzekerd!
Vorig jaar waren de eerste All-ln Bus excursieva-
kanties naar de verschillende All Inclusive Hotels 
een enorm succes, vandaar dat wij u dit jaar een 
uitgebreider programma kunnen aanbieden naar 
meerdere gastvrije All Inclusive Hotels, maar ook 
naar het Oostenrijkse Westendorf in het Tiroolse 
Brixental. Naast de luxe touringcars met vriende-
lijke chauffeurs en de uitstekende verzorging in 
de gastvrije hotels, worden de vertrektijden tussen 
09.00 en 11.00 uur uit de verschillende instapplaat-
sen erg gewaardeerd.

Heeft u vakantieplannen en wilt u er goed verzorgd 
en betaalbaar op uit, bezoek onze internetsite www.
btrreizen.nl of bel 055-5059500 voor alle informatie 
en gratis reisbrochures.

BTR Reizen, al jaren de vertrouwde 
reisorganisatie bij onze lezers 
Net als vele lezers is BTR Reizen al ja-
ren verbonden met De Oud Rotterdam-
mer, dat er toe geleid heeft dat BTR 
Reizen speciale vakantiereizen organi-
seert voor deze lezers.
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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

BTR REIZEN
www.BTRreizen.nl

   055 - 5059500  

   055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Busvakanties All Inclusivee

Ahrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / Duitsland
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel 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 / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel 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 / DuitslandSauerland / DuitslandSauerland / DuitslandSauerland / Duitsland
Hotel Am Wahl *** / SoestHotel 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 / MoezelHotel 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 / NederlandZuidZuidZuid Limburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / Nederland
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel 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 vanuitInstap 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 / FrieslandAppelscha / 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 / LimburgVelden / 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 ***
TeutoburgerwaldTeutoburgerwald

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 / MoezelTreiskarden / 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 *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar
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. € 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 **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & 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 / VeluweHoogsoeren / 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 / FrieslandKerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / Friesland
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel 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 BoppardRijn 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 / MoezelHotel 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.



    Hotel De Paddestoel
Scheibaan 5, 5062 TM, Oisterwijk
Noord-Brabant, Nederland     Nadat een medewerker van de thuiszorg Gerda 

vertelde van de vakantieweken van OBZ Vakan-
ties trok ze de “stoute schoenen” aan en belde op 
voor informatie. Haar “beperkingen” bleken geen 
enkel probleem voor Mark en Laura van OBZ 
Vakanties, en Gerda nam de beslissing om mee 
te gaan naar 1 van de 7 vakantiebungalows die 
OBZ Vakanties in Nederland huurt namelijk die in 
Oosterblokker (N.H.).
Op de vertrek dag wordt Gerda thuis opgehaald 
met bagage en rollator, een fantastisch begin van 
de vakantie week.
OBZ Vakanties huurt in Oosterblokker een 
nieuwe groepslocatie genaamd “de Woudhoeve”. 
Met 14 luxe en ruime privé kamers met eigen 

badkamer, een schitterende, grote woonkamer 
met uitzicht over de natuur. Gerda heeft hier een 
heerlijke week doorgebracht. Elke dag werd ze 
geholpen met het douchen en aankleden.
Met de eigen OBZ busjes maakten ze verschil-
lende leuke excursies en dagelijks worden alle 
maaltijden heerlijk vers klaargemaakt.
De prijs... die viel haar reuze mee, alles was 
inclusief en ze hoefde tijdens de vakantieweek 
helemaal niets te betalen voor de maaltijden, 
hapjes, drankjes, vervoer en excursies (het OBZ 
all-inclusive concept)
Na een heerlijke week kijkt Gerda thuis in haar 
“luie” stoel in het fotoboekje wat ze had gekre-
gen. Elke pagina bracht weer een glimlach op 
haar gezicht en... een volgende vakantieweek is al 
weer gereserveerd. Gerda dacht dat ze niet meer 
op vakantie kon maar OBZ Vakanties maakte 
werkelijk een wereld van verschil.

    (info OBZ Vakanties 078-8423704 of 06-
54413605)   

Vakantie voor senioren in Hotel De Paddestoel

OBZ Vakanties, een wereld van verschil

 Wilt u ook lekker relaxed wakker worden met 
vogelgeluiden op de achtergrond? Het gezellige 
Hotel de Paddestoel biedt stijlvolle hotelkamers 
met een eigen terras en kitchenette, midden in de 
Oisterwijkse bossen. Rolstoelvriendelijk en dus 
geschikt voor mensen die gebruik maken van een 
rollator. Genieten van de heerlijke diners, hapjes 
en drankjes in ons gezellige restaurant. Leuke uit-
stapjes maken per luxe touringcar door Oisterwijk 
en omgeving. Wij zorgen ervoor dat u helemaal 
tot rust komt en volop geniet van onze Brabantse 
gastvrijheid. Bel gerust voor meer informatie of 
om een folder aan te vragen: 013-5282555

  Ze heeft wel even getwijfeld of het wel ‘iets’voor haar zou zijn, Gerda woont in 
een gezellig appartement in Rotterdam en is met haar 83 jaar nog behoorlijk ‘vief’. 
Maar ‘alleen’ op vakantie gaan, dat ging de laatste paar jaar niet meer omdat ze 
wat hulp nodig had bij douchen en aankleden en een rollator nodig had om te wan-
delen. Een gewone vakantiereis was voor haar niet meer te doen. 

 Dinsdag 4 februari 2020    pagina 18       Special

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 75 % 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 2 gasten 
1 t/m 8 mei De Lutte Overijssel      van 775 voor €  695,00 € 100.00 € 1400,00 1 gast 
29 mei t/m 5 juni Lemele Overijssel € 850,00 € 0.00 € 1600,00 2 gasten 
12 t/m 19 juni Dongen N. Brabant € 725.00 € 75.00 € 1450.00 2 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 5 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 2 gasten 
18 t/m 25 september Dongen N Brabant € 700,00 € 75.00 € 1450,00 2 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 zeer 
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 
 

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE 
WEKEN VOOR SENIOREN

 

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 

GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN    

 V AN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND 

PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.
AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN. 

NOG BESCHIKBAAR:
22-29 mei 
5-12 juni
19-26 juni vol geboekt24-31 juli  volgeboekt21-28 aug 

Dan hebben wij 

meerdere data 

beschikbaar!

EIGEN VERVOER?



        

  Popfestival ODE is een eerbetoon aan alle grote 
muzieklegendes van toen en nu. De muziek 
waar het festival een ode aan brengt, wordt niet 
alleen door de generaties die er mee opgroeiden 
op handen gedragen, maar juist ook de jongere 
generaties omarmen deze muziek. Presentator en 
muziekkenner Eric Corton verzorgt de presentatie 
van het festival.
“Popfestival ODE moet een bijzonder popfesti-
val worden met bekende nummers van de crème 
de la crème uit de recente muziekgeschiedenis. 

Uitgerekend in het jaar 2020 waarin het vijftig 
jaar geleden is dat in Rotterdam het legendarische 
Holland Pop Festival plaatsvond.”

 Holland Pop 1970 
In 2020 is het precies een halve eeuw geleden 
dat het onvergetelijke festival Holland Pop in 
het Rotterdamse Kralingse Bos werd gehouden. 
Onder meer Pink Floyd trad op. Deze band wijdde 
bijna 50 jaar geleden ook Rotterdam Ahoy in. 
Later volgden vele legendarische concerten van 
bijvoorbeeld Queen, ABBA en Simple Minds 
in Rotterdam Ahoy. De muziek van deze bands 
is nu op dezelfde plek nogmaals live te beleven 
tijdens Popfestival ODE. Er is naast de muzikale 
programmering nog veel meer te beleven op Pop-
festival ODE: zoals een foto-expo, een 60’s,70’sen 
80’s silent disco, een bioscoop met nostalgische 
muziekdocumentaires en een popquiz. Bekijk de 
volledige line-up en koop je kaartjes op www.
popfestivalode.nl 

Nieuw festival in Rotterdam Ahoy: 
Popfestival ODE
Dwars door 50 jaar popmuziek
  Op 21 en 22 maart 2020 vindt in Rotterdam Ahoy de allereerste editie van Popfesti-
val ODE plaats. Een fascinerende reis, dwars door 50 jaar popmuziek. Op Popfesti-
val ODE spelen de beste cover-en tributebands uit Europa de allergrootste wereld-
hits, verdeeld over drie podia in Rotterdam Ahoy. Een unieke kans om op één plek 
de bekendste nummers van o.a. The Beatles (The Cavern Beatles), Queen (Vipers), 
Pink Floyd (Pink Project)en SimpleMinds (1984) live te horen. 
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Nieuweweg 40-44 | 6301 EV | Valkenburg a/d Geul | 043-601 2000

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FĲT 
IN VALKENBURG AAN DE GEUL

WĲ BIEDEN U DE PERFECTE LOCATIE VOOR UW:
Stedentrip, fiets- of wandelvakantie, groepsvakantie, bridge- 
of klaverjasreis, seniorenreis, bedrĳfsuitje en meer...

Voor individuele overnachtingen, kleine & grote groepen, 
130 hotelkamers, 3 liften, rolstoelvriendelĳk, electrische 
oplaadpunten voor fiets & auto, diverse zalen, grote tuin 
met diverse terrassen & 24/7 receptie.

GEHEEL VERZORGDE BUSREIZEN:
Vertrekdata: 3 mei, 7 juni, 19 juli of 7 sept. ‘20 (5 of 6 nachten)
Inclusief o.a. diverse opstapplaatsen, Volpension, dagtochten in
de 3-landen omgeving, 4 drankjes p.p.p.d. & live entertianment.

Meer informatie en mogelĳkheden vind u op onze website. 
Of informeer geheel vrĳblĳvend door te mailen naar: 
info@hotelschaepkens.nl

WWW.HOTELSCHAEPKENS.NL

Vernieuwd
buffetrestaurant

voor ontbĳt-
lunch & diner

Live
entertainment

Gratis parkeren
& treinstation
op 200 meter 

Geheel verzorgde
busreizen 

Tel. 055 - 505 13 58

LAST MINUTE 
IN DE ACHTERHOEK
Op een zeer rustige Buitenplaats in Winterswijk-
Miste. Heerlijk wandelen of fietsen in het prach-
tige coulisse landschap. In de maand maart 
bieden wij deze recreatiewoningen aan voor een
all-in prijs van € 325 (Bongerd) en 
€ 275 (Narvik) per week.
WiFi en AED aanwezig.

Breukinkweg 3
7109BX Winterswijk-Miste
info@buitenplaatsindenoldenbongerd.nl
T 0543-565606

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Lochemseweg 37
7244 RR Barchem
Tel.  0573 298 900

 info@hotelbonaparte.nl.  
www.hotelbonaparte.nl

Hotel | Restaurant | Conferenties | Wellness
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Voor het eerst tv in huis
Mijn ouders hadden een tv gekocht in 
1956. Er moest een antenne geplaatst 
worden op het dak voor de ontvangst! 
Eén net en zwart wit. Voor een goede 
ontvangst moest je het dak op en de 
antenne in de goede richting draaien. 
Een heel karwei en beneden roepen: 
“Klein eindje draaien!...” Een tv-
gids was niet nodig, je wist het hele 
programma uit je hoofd. Je zag alle 
ellende in de wereld langs komen. 
Er ging een wereld open, ook voor 
de spelletjesfanaat. Kaarten werd 
minder en ook de gespreksstof werd 
anders. Je zag landen voorbij komen 
waarvan je weinig wist. Een paar jaren 
eerder mocht ik eens bij vriendjes 
naar tv kijken. Een kinderprogramma, 
schoenen uit en op de grond kijken 
naar tv. Onder andere tante Hannie, de 
Verrekijker enzovoorts.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Gevangenis op Noordsingel
Vorige week was ik ziek. Verschrik-
kelijk ziek. Zo ziek dat zelfs mijn 
liefste allesweter zijn werk onderbrak. 
Hij kwam naar Rotterdam. Meer 
drinken, meer drinken galmde hij al 
op de gang. Ik was bijna te ziek om te 
zien dat hij een schitterend jasje aan 
had. Wat een vreugde. Maar nu kwam 
het. Hij had iets gekocht dat ik op 
moest lepelen. U kent het wel, witte 
pap uit een grote ronde beker. Ik had 
een extra bril nodig om te zien wat er 
op gedrukt stond. De beker stond van 
boven tot onder rondom bedrukt met 
lettertjes en woordjes, Zo vol als een 
volledig getatoeëerde voetballer. Weer 
alleen besloot ik het spul te proeven. 
Vol walging zette ik het weg. Dit 
moeten cipiers verplicht stellen voor 
gevangenen van de Noordsingel. Maar 

alleen voor heel grote misdadigers, 
anders is de straf te erg. Die échte 
kwaaien, die leren het dan wel af om 
andere mensen met messen te steken.

Dr Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Gaslicht
Elke morgen als ik, zittend aan de 
ontbijttafel in ons appartement in Ba-
rendrecht naar buiten de Zuidersingel 
afkijk, zie ik van alle daar aanwezige 
lantaarnpalen de lichten plots uitgaan. 
Dat zal ongetwijfeld op één of andere 
manier automatisch gebeuren, of af-
gestemd zijn op de lichtsterkte buiten. 
Maar het brengt mij in gedachten dan 

óók vaak terug naar mijn jeugdjaren 
in de wijk Feyenoord, en wel speciaal 
naar de tijd van vóór de oorlog toen 
ik, geboren in de Rosespoorstraat, op 
meerdere plaatsen op de Persoonsha-
ven heb gewoond. Er waren toen geen 
automatisch aanfloepende lantaarn-
palen !! Nee, als kleine jongen zag ik 
dan als het donker werd de ‘gasman’ 
langs de hele rij lantaarnpalen op de 
Persoonshaven gaan om deze per stuk 
te gaan ontsteken met een lange stok, 
die deed denken aan een vishengel. 
De lantaarns waren immers nog niet 
aangesloten op het elektrische net. 
Hoe ze weer gedoofd werden weet ik 
overigens niet. Maar het was toen dus 
nog het ‘gastijdperk’. En dat was ook 
nog te merken binnen in de huizen. 
Ook daar werd boven de tafel een 
lamp voorzien van gaslicht; en daar 
kwam heel wat voor kijken!
Er moest een zogenaamd ‘kousje’ 
worden ontstoken, dat zó teer was dat 
je het nauwelijks aan durfde te raken. 
Als wij als kinderen te hard op de 
vloer stampten kon, bij de buren of bij 
onszelf, het ‘kousje’ sneuvelen, en dan 
hadden wij de poppen aan het dansen. 
Die poppen dansten ook als halver-
wege de avond het licht door gebrek 
aan gas minder en minder werd, en 
er géén gaspenning in huis bleek te 
zijn om in de gasmeter te werpen. 
Was die er wel, dan werd het licht, 
na de inworp, weer helder! (Wat een 
armoe!) En als ik dan ‘s morgens aan 
m’n ontbijtje zit te mijmeren, denk ik: 
zou ik nu de enige zijn die zich deze 
armoe kan herinneren, of zijn er ook 
anderen die zich dit alles nog voor de 
geest kunnen halen?

Joop Witkamp
Zuidersingel 174
2993 PR Barendrecht
witjowi@kpnmail.nl

Melkboer
Er was een melkboer in Rotterdam die 
zijn bedrijfje had aan de Schulpweg/
hoek Kromme Zandweg. Hij had twee 
wagens met paarden. Ik ben vaak 
meegeweest na schooltijd op woens-
dagmiddag en op zaterdag. Helaas is 
mij zijn naam ontschoten. Na werktijd 
gingen we bussen schrobben en paar-
den naar de wei brengen.

P.F.W. Janson
tel. 010-4824300
p.janson@versatel.nl

Dijkwacht
Over het artikel over de de Prins 
Alexanderpolder van Cees van Yperen 
in De Oud Rotterdammer van 21 
januari 2020 het volgende. Ik was 
timmerman bij aannemer Van Vliet & 
Van Dulst. Ik werkte in de put van het 
Hilton Hotel, palen uitzetten t.b.v. het 
heiwerk. Na het heiwerk, meer hield 
de opdracht aan de aannemer niet in, 
zou ik naar een andere put moeten. 
Ik studeerde Weg- en Waterbouw-
kunde aan de avond-H.T.S., zag 
een personeelsadvertentie van het 
Hoohheemraadschap Schieland en sol-
liciteerde. Ik werd aangenomen tegen 
een jaarsalaris van fl.4493,-. Het was 
het jaar 1960. Als ambtenaar deed ik 
allerlei opdrachten uitvoeren. Zo zat 
ik ook automatisch ingedeeld bij de 
Dijkwacht.
Na de stormramp van 1953 was men 
waakzaam voor de dijken bij hoogwa-
ter. Tijdens de winter van mijn eerste 
jaar was het hoogwater. Schielands 
Hoge Zeedijk kon op de laagste 
plaatsen 4 meter water kieren. Dus ‘s 
nachts naar je post op de dijk bij een 
fabriek of opslagplaats van kunstmest 
of kalk? (hier schiet mijn herinnering 
tekort)Ik weet nog wel dat het vlak 

naast een dijkhuisje was. Die buurman 
kwam een praatje maken en vertelde 
dat hij de hamer en drevel klaar had 
liggen. Waarom of waarvoor? Vroeg 
ik. Wel, als het fout gaat dan kan ik de 
pennen uit de deurscharnieren slaan, 
en op mijn deuren kun je blijven 
drijven.
Wij liepen naar buiten en keken naar 
beneden de polder in. Alhoewel bij 
hem alle lichten brandden, in de pol-
der, 10 meter lager, was alles donker. 
Later gingen mijn collega , Frans 
Duiven, en ik diezelfde dijk vanaf de 
toenmalige waterzuivering tot aan de 
sluizen bij Gouda en terug, waterpas-
sen met om de 50 meter een dwars 
waterpassing. De meting was de voor-
bereiding voor de latere dijkverhoging 
tot 5,50 meter. Wat heb ik toen veel 
geleerd van mijn collega Frans. Over 
de hele lengte van de dijk was onze 
sluitfout 8 cm. Onze bout, van waaruit 
de meting begon en eindigde, zat in de 
gevel van de bank aan het begin van 
de Honingerdijk kruispunt Oostplein.

Ries Dijkhuizen
e.dijkhuizen.001@hetnet.nl

Inloopmiddag Boekenberg
Elke maand is er een inloopmiddag 
voor diegenen die op zoek zijn naar 
een luisterend oor of informatie over 
reuma, artrose en fibromyalgie. Zij 
kunnen die vinden bij medepatiënten 
die uit eigen ervaring bekend zijn 
met soortgelijke vragen of problemen 
door de ziekte. Donderdag 6 februari 
2020 is er, zoals elke eerste donder-
dag van de maand een koffie / thee / 
inloopmiddag op de 1e etage van De 
Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse. 
Iedereen die informatie wil over 
reuma, artrose en fibromyalgie en/of 
de activiteiten van de Reumapatiën-
tenvereniging Spijkenisse (waaronder 
hydrotherapie bij de Zuidwester en 
zaaloefentherapie / hydrotherapie en 
andere vormen van bewegen bij Delta 
Sportcentrum) is welkom van 13.30 
tot 15.30 uur. U hoeft geen afspraak 
te maken, maar kunnen hun vragen 
combineren met een bezoek aan de bi-
bliotheek, die zeer de moeite waard is.

Huisarts
Mijn moeder wilde naar de huisarts 
in 1950. Deze zat in een bovenhuis 
op de Polderlaan Het was altijd druk. 
Zij vroeg aan mij ‘wil jij een num-
mertje halen en vragen hoeveel er 
voor zijn?’ Ik haalde een nummertje. 
Het!voorkamertje zat vol! Er waren er 
20voor mij! Ik .kwam terug met een 
nummertje en zei:’U hoeft zich niet te 
haasten’. Onze huisarts was dr Kruijs 
Voorberghe. Tegenwoordig moet je 
bellen voor een afspraak. Dan krijg je 
een bandje met de tekst ‘Er zijn nog 
20 wachtenden voor u’. Er is weinig 
veranderd in 70 jaren.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
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Een pannenset van Arnold Aijkens voor Karin Bakker
Eindelijk was het dan zover: vorige week kon in de winkel van Arnold Aijkens in Hoogvliet de hoofdprijs van de Kerst-
logopuzzel worden uitgereikt. We moesten dat voro winnares Karin Bakker even uitstellen omdat ze genoot van een 
weekje vakantie Oostenrijk. Nu mag ze in de keuken aan de slag met de vierdelige roestvrijstalen pannen van het merk 
Inventum die zijn voor zien van een speciale sandwich thermobodem voor een gelijkmatige warmte verdeling die het te-
vens mogelijk maakt om de pannen op alle type warmtebronnen te gebruiken, ook op inductie. En ze mogen ook gewoon 
in de afwasautomaat.
Mevrouw Bakker is met prijsvragen een echte geluksvogel. “Ik heb ook al eens een wasmachine gewonnen met een actie 
bij de supermarkt Bas van der Heijden”, vertelt ze. “Ik stuur vaak in als er iets te winnen is, maar het aantal van dat soort 
prijsvragen neemt wel af.”
Foto: Henk de Waal overhandigt de pannenset aan mevrouw Karin Bakker.

Heintje Davids
Schiedammer Roger Pluijm (roger.pluijm@kabelfoon.nl) herkende foto van 
25 december meteen. “Dit is natuurlijk zangeres Heintje Davids, die een 
onderscheiding krijgt in Hilton. Ik weet bijna zo goed als zeker, dat met de 
presentatie van ‘Mijn allerlaatste plaat’ in 1967 ook de heer Dankers te maken 
had. Hij was directeur van de firma Dankers in grammofoonplaten, radio, tv, 
elektro aan de Coolsingel. Ik heb er diverse krantenknipsels van. Er circuleren 
twee plaatversies: ‘Mijn allerlaatste plaat’ (1967) en, in 1975 heruitgebracht 
als, ‘Haar allerlaatste plaat’ met ‘Draaien, draaien, altijd maar draaien’. Die 
plaat was een live-opname van een voorstelling van Heintje met een klaphoes 
met veel foto’s en ‘een dijk’ van een geluid!’’
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De nachtmelkboer
Tot ik trouwde in 1961 woonde ik in 
de Roodenburgstraat te Overschie. 
Mijn vader bestierde daar een kleine 
tabakswinkel en dat was naast de bak-
kerij van Maris. Voor ons was brood 
kopen dus nogal eenvoudig, vooral 
omdat middenstanders gewoonlijk 
probeerden om elkaar in stand te 
houden. Wat de melkboer betreft lag 
het niet heel anders, want in dezelfde 
straat, op de hoek van de Julianastraat 
was de melkboer gevestigd. Dit was 
Liefhebber, die meteen ook kruidenier 
was. Wij waren daar dus ook een 
trouwe klant en de heer Liefhebber 
kocht zijn rokerij als vanzelfsprekend 
bij mijn vader.
Liefhebber zelf zag je niet in zijn win-
kel. Daar werd je meestal geholpen 
door zijn vrouw en toen hun kinderen 
ouder werden voornamelijk door de 
dochter Willie. Deze Willie en haar 
broer Peter waren trouwens belang-
rijke spelers bij de amateurvereniging 
‘Inter Amicos’ in Overschie.
Melkboer Liefhebber trok met zijn 
waren langs zijn klanten en dat deed 
hij kennelijk met veel plezier. Het 
werd dan ook geregeld zeer laat als 
hij na de laatste klant op huis aan 
ging. Overal had hij wel één of ander 
verhaal te vertellen. Het lijkt er sterk 
op dat de kinderen Liefhebber het 
toneelspelen niet van een vreemde 
hadden.
Op een avond, ik was een tiener, dus 
het moet in de vijftiger jaren zijn 
geweest, vierden wij een verjaardag. 
We waren, denk ik, met een man of 
tien. De avond was al aardig gevor-
derd en het was al donker toen de bel 
ging. Dat gebeurde wel vaker, want 
‘s avonds was er nogal eens een klant 
aan de deur met de vraag: “Coert, 
hebbie nog een pakkie sjek voor me, 
want ik ben der doorheen”. En omdat 
elke klant telde, werd deze dan ook 
geholpen, al was het na sluitingstijd.
Op deze avond stond de heer Liefheb-
ber voor de deur en mijn vader no-

digde hem uit binnen te komen. Daar 
zei hij geen nee tegen en vrolijk betrad 
hij de woonkamer met visite. Al snel 
begon hij een anekdote te vertellen en 
dat ging over een rat. Het werd wer-
kelijk een hele voorstelling. Met rode 
wangen en vol vuur vertelde hij dat er 
ergens een rat verstopt zat en hoe fa-
natiek er naar het beest werd gezocht. 
Wij zaten allemaal met aandacht te 
luisteren naar het spannende verhaal. 
Liefhebber werd steeds roder, zijn 
ogen glommen en hij wist met veel 
overtuigingskracht de spanning op te 
voeren. Het verhaal duurde en duurde. 
Tot slot kwam de aap uit de mouw. Hij 
vroeg met een serieus gezicht aan ons 
gezelschap: “En waar denken jullie 
nu dat die rat zijn hol had?” De één na 
de ander had wel een idee, maar nee, 
niemand heeft de juiste plaats geraden. 
Het antwoord kwam toen ook als een 
donderslag: “Nee, onder zijn staart!”
We schaterden van het lachen en dat 
was zijn applaus. Het was allemaal 
verzonnen en de verteller genoot 
volop van zijn succes. Maar het maakt 
duidelijk waarom de heer Liefhebber 
‘De nachtmelkboer’ werd genoemd. 
Hij zal op de tochten langs zijn 
klanten wel vaker dit soort verhalen 
hebben verteld en dan ben je natuur-
lijk niet al te vroeg bij je laatste klant. 
Maar waarschijnlijk heeft hij veel 
mensen een leuke avond bezorgd, net 
als ons die keer.

Corrie Gelderman-van der Gaag
hancogel@kpnplanet.nl

Bril kapot
Bas van den Heuvel uit de Slied-
rechtstraat was kunsthandelaar en 

gedurende jaren voor het CDA lid van 
de deelgemeenteraad Charlois. Ik heb 
nog wat met hem meegemaakt. Op het 
eind van de Sliedrechtstraat, onder de 
Metrobaan, was een opvang van het 
Leger des Heils gepland. Wijkbewo-
ners waren absoluut tegen, behalve 
Bas van den Heuvel. Hij was ervoor 
en pleitte voor de komst. Uiteindelijk 
is de opvang er ook gekomen. Kort na 
het gereedkomen zat een zwerver die 
bij het Leger des Heils verbleef in zijn 
portiek en Bas kon zijn galerie niet 
binnen. Hij verzocht de zwerver uit de 
portiek te gaan en plaats te maken zo-
dat hij er door kon. De zwerver stond 
op en sloeg met zijn vuist de bril van 
het gezicht van Van den Heuvel. Bril 
kapot en een wond op zijn voorhoofd 
waren het gevolg. De zwerver heb ik 
kort daarna aangehouden en hij kreeg 
een proces-verbaal gekregen voor 
mishandeling. Ik vertelde later die 
zwerver bovenstaand verhaal, want 

hij zei er geen weet van te hebben. 
Hij heeft hierop alsnog zijn excuses 
aangeboden aan Van den Heuvel. Hij 
had er echt spijt van.’

Harry Pruijsten,
oud-politieman
apruijsten@upcmail.nl

Blindedarmoperatie
Ik heb in juni 1953 als 10 jarige jon-
gen een blindedarmoperatie ondergaan 
in het SF Gasthuis aan de Schiekade 
in Rotterdam. Begin februari ben 
ik met zus en ouders in Rotterdam 
terecht gekomen omdat wij moesten 
uitwijken voor de watersnood. Ons 
huis op Zuid-Beveland stond onder 
water en was niet meer bewoonbaar. 
Mijn opa en oma (ouders van mijn 
moeder) woonden op Bloemhof In 
Rotterdam Z. en wij zijn daar zonder 
bezittingen ( alleen onze kleren) 
aankomen en hebben bij hun onderdak 

gevonden tot juli 1953. Ik ging naar 
school in de Zwederstraat en speelde 
buiten met de buurtgenoten. Ik kreeg 
ergens in juni klachten van mijn 
bovenbeen en de huisarts stelde vast 
dat het met het groeien te maken zou 
hebben. Het probleem ging niet over 
en nogmaals bij de huisarts die toen 
een blindedarmontsteking vaststelde. 
Hij zou het ziekenhuis inlichten en een 
ambulance bestellen. Helaas was deze 
arts dat vergeten en ‘s avonds laat toen 
mijn moeder bij de huisarts daarover 
navraag deed, schrok hij heel erg. Heel 
kort daarna werd ik met de ambulance 
naar het SF Gasthuis gebracht. Ik ging 
direct op de brancard naar de operatie-
kamer en rond middernacht kreeg ik 
een kapje over neus en mond en bij 3x 
inhaleren was ik bewusteloos. De an-
dere dag vernamen mijn ouders dat de 
ontsteking al tegen het buikvlies aan 
zat. Ik kwam op een kinderafdeling 
te liggen, met zo’n 10 kinderen schat 
ik. Deze kamer grensde aan een grote 
mannenzaal met aan weerszijden de 
patiënten. Ik meen dat het de achterzij-
de van de gebouw was. Allerlei zusters 
kwamen langszij en ook nonnen, die 
ik in mijn Zeeuwse bestaan nooit 
eerder had meegemaakt. Ik weet dat 
er een verpleegster bij was, die eten 
in mijn mond duwde. Direct na een 
operatie heb je zeker minder trek. Ik 
vond dit walgelijk. Na een paar dagen 
mocht ik lopen en werd ik gevraagd 
of ik mee wilde helpen met klusjes. 
Ik vond dat goed en ‘s morgens moest 
ik van de mannen ( misschien wel 
50) de plaspot ophalen en naar een 
andere plaats brengen. Hier was je dan 
wel een poosje mee bezig. Ik heb een 
week in het ziekenhuis gelegen en met 
mijn ouders ging ik met de tram weer 
naar ons ‘tijdelijk verblijf’. Dit is mijn 
SF Gasthuis ervaring.

Peter Harthoorn,
Rhoon
peter@pgharthoorn.demon.nl
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Station Beurs/Blaak
Harry Siebregt uit Capelle aan den IJssel (hfnsiebrecht@gmail.com) schrijft 
over foto 329 in ‘Rotterdam gefotografeerd’: “Hoewel ik in 1947 geboren 
ben, heb ik altijd veel belangstelling gehad voor de stad Rotterdam, ook van 
voor de Tweede Wereldoorlog. De foto van het treinstation is Station Beurs, 
zoals dat voor de oorlog heette. Toen was daar vlakbij het Beursgebouw en 
het Beursplein. Na de oorlog kreeg het station de naam Rotterdam Blaak. 
Inmiddels is het alweer ruim 25 jaar onder de grond verdwenen als onderdeel 
van de vier sporen tellende Willemsspoortunnel. Foto 328 van de visafslag is 
vermoedelijk van de Vischmarkt, voor de oorlog gevestigd op de kop van de 
Leuvehaven bij de Blaak.’’

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
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Foto’s e.d.:
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Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  

                  

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

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

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

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

     Handtekening:



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 februari 2020 pagina 23

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. meermaals (vaak); 7. amfibie of reptiel; 12. slaapplaats; 13. land in Azië; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. aluminium 
(scheik. afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. zware metaalsoort; 21. Hoge Raad (afk.); 22. deel van oor; 24. schuine schrijftafel; 
27. herkauwer; 28. een ogenblik; 30. uitroep van schildwacht; 31. lokspijs; 32. drinkgelegenheid; 33. gewestelijk arbeidsbureau 
(afk.); 35. te reinigen vaat; 37. reuzenslang; 38. borstkas; 41. rivier in Utrecht; 42. geel (Engels); 44. hetzelfde (Lat.); 46. bal-
sport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige term; 52. twaalf dozijn; 
54. oude taal; 56. mobiele telefoon; 58. claxon; 61. mollengang; 62. dierentuin in Amsterdam; 64. vogeleigenschap; 65. advies; 
67. nagerecht; 68. kerel (vent); 70. zuivelproduct; 72. bouwland; 73. afbranden van een gerecht; 76. gevangenis; 77. centraal 
station (afk.); 78. zeer kwaad; 79. deel van voet; 81. rijksuniversiteit (afk.); 82. droog (kaal); 83. mannelijk huisdier; 84. Japanse 
munt; 86. mossteppe in Rusland; 87. trek in eten.
 
Verticaal
1. streektaal; 2. koninklijk besluit (afk.); 3. algemeen voorschrift; 4. gevoelig voor vleierij; 5. middagdutje in Spanje; 6. inval 
(plan); 7. jammer genoeg; 8. smerig en smoezelig; 9. plechtige belofte; 10. titel (afk.); 11. bekende vogel; 16. Bulgaarse munt; 
18. onderricht; 20. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 21. omheinde ruimte (tuin); 23. bouwsteentjes voor kinderen; 
25. brandkast; 26. reputatie; 27. haarloos; 29. trammelant; 32. Amfitheater in Rome; 34. verfrissing; 36. zinnelijk genot (drift); 
37. gong; 39. dat wat grappig is; 40. Spaans wijngebied; 42. vilten Nomadentent; 43. dun opgerold wafeltje; 45. drinkbeker; 
46. president directeur-generaal (afk.); 51. maand (afk.); 53. gehoororgaan; 54. bereide schotel (spijs); 55. land in Azië; 56. 
gewicht; 57. gebarenspel; 59. telwoord; 60. pas aangeworven soldaat; 62. land in Noord-Amerika; 63. Franse schrijver; 66. 
meisjesnaam; 67. insect; 69. ontkenning; 71. oude lap; 73. Amerikaans automerk; 74. letter van het Griekse alfabet; 75. vogel-
verblijf; 78. bekeuring; 80. troefkaart; 82. lidwoord; 85. heden.

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de zachte winter tot nu toe en luidde:

Weer geen Elfstedentocht dit jaar

We kregen weer veel goede oplossingen binnen. Uit alle goede inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot die 
ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam Het Oude Noorden Liskwartier in de 20e eeuw’ krijgen toegezonden. 
De prijswinnaars zijn: Cor Kloet, Ton Hendriks, Franz Klein, J.M. de Grijp-de Jong en mevr. M. Segeria-van Rij.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs beschikbaar. Win 5x2 kaarten voor het nieuwe Popfes-

tival ODE, een reis dwars door 50 jaar popmuziek 
in Rotterdam Ahoy op 21 en 22 maart. Herbeleef 
in één weekend de beste tribute bands van Europa, 
verdeeld over drie podia.Met TheBeatles (The Cavern 
Beatles), Queen (Vipers), Pink Floyd (Pink Project), 
ABBA (ABBA Fever), The Doors (The Doors Alive) 
en nog veel meer.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat 
uw oplossing voor DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 12.00 UUR bij ons bin-
nen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post 
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U 
kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal  1. meermaals (vaak); 7. amfibie of reptiel; 12. slaapplaats; 13. land in Azië; 14. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. zware metaalsoort; 21.
Hoge Raad (afk.); 22. deel van oor; 24. schuine schrijftafel; 27. herkauwer; 28. een ogenblik; 30. uitroep
van schildwacht; 31. lokspijs; 32. drinkgelegenheid; 33. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 35. te reinigen
vaat; 37. reuzenslang; 38. borstkas; 41. rivier in Utrecht; 42. geel (Engels); 44. hetzelfde (Lat.); 46. bal-
sport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige
term; 52. twaalf dozijn; 54. oude taal; 56. mobiele telefoon; 58. claxon; 61. mollengang; 62. dierentuin in
Amsterdam; 64. vogeleigenschap; 65. advies; 67. nagerecht; 68. kerel (vent); 70. zuivelproduct; 72.
bouwland; 73. afbranden van een gerecht; 76. gevangenis; 77. centraal station (afk.); 78. zeer kwaad;
79. deel van voet; 81. rijksuniversiteit (afk.); 82. droog (kaal); 83. mannelijk huisdier; 84. Japanse munt;
86. mossteppe in Rusland; 87. trek in eten.

Verticaal  1. streektaal; 2. koninklijk besluit (afk.); 3. algemeen voorschrift; 4. gevoelig voor vleierij; 5.
middagdutje in Spanje; 6. inval (plan); 7. jammer genoeg; 8. smerig en smoezelig; 9. plechtige belofte;
10. titel (afk.); 11. bekende vogel; 16. Bulgaarse munt; 18. onderricht; 20. Organisatie van Amerikaanse
Staten (afk.); 21. omheinde ruimte (tuin); 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. brandkast; 26. reputatie;
27. haarloos; 29. trammelant; 32. Amfitheater in Rome; 34. verfrissing; 36. zinnelijk genot (drift); 37.
gong; 39. dat wat grappig is; 40. Spaans wijngebied; 42. vilten Nomadentent; 43. dun opgerold wafeltje;
45. drinkbeker; 46. president directeur-generaal (afk.); 51. maand (afk.); 53. gehoororgaan; 54. bereide
schotel (spijs); 55. land in Azië; 56. gewicht; 57. gebarenspel; 59. telwoord; 60. pas aangeworven sol-
daat; 62. land in Noord-Amerika; 63. Franse schrijver; 66. meisjesnaam; 67. insect; 69. ontkenning; 71.
oude lap; 73. Amerikaans automerk; 74. letter van het Griekse alfabet; 75. vogelverblijf; 78. bekeuring;
80. troefkaart; 82. lidwoord; 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL

Reünieloop Ger Meijdam
Zaterdag 23 mei 2020 om 11.00 uur 
een recreatieve loop van 5 kilometer 
ter ere van mijn 50/jarige bezigheden 
in de loopsport. Verzamelpunt is Soci-
aal Cultureel Centrum De Brinkhoeve, 
Kerkstraat 12, 3171 GG Poortugaal 
(010-5017929). Mijn eerste loopje 
was een recreatieve loop van 5 kilo-
meter in 1970 in het Kralingse Bos 
in Rotterdam bij atletiekvereniging 
Metro, waar ik toen woonde. Met mijn 
laatste loopje van 5 kilometer wil ik 
mijn 50-jarige loopbeleving afsluiten 
in de vorm van een reünieloop in 
mijn huidige woonplaats Poortugaal. 
Inschrijven kan via inschrijven.nl of 
via germeijdam@gmail.com

Ger Meijdam

Biljarten
Leuke biljartclub uit Rotterdam-
Schiebroek zoekt gezellige mensen 
die op vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur 
willen biljarten. We spelen Libre en 
Bandstoten en als de tijd het toelaat 
soms ook met de blauwe bal erbij. 
Info bij schar185@planet.nl of via 06-
16619734. Of kom langs bij Laurens 
Borgsate, Meidoornsingel 181

Harry Scharloo

Gratis gasfornuis
Wie heeft interesse in een groen 4-pits 

gasfornuis met oven en pannen? Gra-
tis af te halen. Bel 06-19682831.

J.A.M. den Ouden
Rotterdam

Lambertus Cabaret
Ik ben op zoek naar de kinderen van 
Lambertus Cabaret, geb. Rotter-
dam 10 april 1898-1992 gehuwd op 
26 januari 1927 te Rotterdam met 
Cornelia Susanna van Fessen, geb. 
Rotterdam 19 december 1901-1986 
wonende in 1932 op de Honingerdijk 
no-188. Kinderen uit dit huwelijk; 
Lambertus Cabaret,1937 en Antonius 
Cabaret,1938. Het gaat over hun tante 
Susanna Catharina Cabaret, geb. 
Brielle 1893 die omgekomen is bij een 
ramp in Rotterdam maart 1945.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Als de dag van gisteren
Ben in bezit van complete (18) versie 
jaren geleden uitgegeven ‘Als de dag 
van Gisteren. Honderd jaar Rotterdam 
en de Rotterdammers’ van Gemeen-
tearchief Rotterdam. Welke liefhebber 
kan ik hier gelukkig mee maken? 
Gratis bij mij afhalen.

Kees Riedijk
06-37549753
kees.riedijk@gmail.com

Meisjes van Schiedamsedijk
Mijn volgende boek (roman) zal zich 
voornamelijk afspelen in de buur-
ten rond de Zandstraat, Binnenweg 
en Schiedamsedijk gedurende de 
vooroorlogse jaren. Ik ben bezig met 
research naar o.a. de vooroorlogse 
Schiedamsedijk. Daartoe ben ik al een 
tijd op zoek naar het boek ‘Meisies 
van de Schiedamsedijk’ van Peter 
Troost. Nergens heb ik een exemplaar 
kunnen vinden. Ook ben ik bij de heer 
Troost (95!) thuis geweest, maar hij 
had helaas geen exemplaar meer van 
dit boek. Daarom een oproep aan de 
lezers of er iemand is van wie ik het 
bedoelde boek kan overnemen. Even-
tueel gedurende langere tijd lenen.

Josua Ossendrijver
josua.ossendrijver@gmail.com
010-4716183

Afscheid van Alcazar
De bekende uitgaansgelegenheid Al-
cazar in Puttershoek gaat juli dit jaar 
sluiten. Zaterdag 18 april wordt daar-
om voor de laatste keer op die locatie 
een ‘Back to the sixties/seventies’-
avond georganiseerd met een optreden 
van The Clarks. De vorige 26 avonden 
waren altijd een groot succes met zelfs 
een paar keer 3000 bezoekers. De 
laatste keer moet ook een groot feest 
worden. The Clarks komen voor de 
twaalfde keer. Ze spelen nummers van 

onder anderen The Beatles, Rolling 
Stones en The Golden Earring. Voor 
en na The Clarks komen dj’s aan de 
bak onder leiding van Harry Gerritse. 
Speciale aandacht is er voor bands die 
optraden op Woodstock, 50 jaar gele-
den. Kaarten voor deze avond kosten 
15 euro in de voorverkoop en 17,50 

euro aan de zaal. Ze zijn verkrijgbaar 
via o.a. janweeda12@mail.com en 
www.alcazar.nl.

Jan Weeda
Zinkweg 292
3262 BH Oud-Beijerland
0186-618734 of 06-29621828

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.

Opening uitbreiding metro 1974
Nadat in 1968 het eerste deel van de Rotterdamse Metro geopend was, werd 
de lijn al snel verlengd. Na een eerste verlenging in 1970 tot de Slinge in 
Rotterdam-Zuid was hij in 1974 zelfs al doorgetrokken tot Hoogvliet. Burge-
meester Thomassen reisde 25 oktober 1974 samen met minister Westerterp, 
per Metro naar Hoogvliet om daar de openingshandeling te verrichtten. Het 
zou tevens zijn laatste officiële daad zijn, omdat hij een paar dagen daarna 
met pensioen zou gaan. Het geheel is gefilmd in kleur gefilmd door Polygoon 
voor het bioscoopjournaal van toen en geeft een leuke terugblik. Het is nu te 
bekijken op de website basromeijnfilms, met heel veel gefilmde terugblikken 
op Rotterdamse onderwerpen.

Bas Romeijn, 06-38589574
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houdende grondsoort; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. zware metaalsoort; 21.
Hoge Raad (afk.); 22. deel van oor; 24. schuine schrijftafel; 27. herkauwer; 28. een ogenblik; 30. uitroep
van schildwacht; 31. lokspijs; 32. drinkgelegenheid; 33. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 35. te reinigen
vaat; 37. reuzenslang; 38. borstkas; 41. rivier in Utrecht; 42. geel (Engels); 44. hetzelfde (Lat.); 46. bal-
sport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige
term; 52. twaalf dozijn; 54. oude taal; 56. mobiele telefoon; 58. claxon; 61. mollengang; 62. dierentuin in
Amsterdam; 64. vogeleigenschap; 65. advies; 67. nagerecht; 68. kerel (vent); 70. zuivelproduct; 72.
bouwland; 73. afbranden van een gerecht; 76. gevangenis; 77. centraal station (afk.); 78. zeer kwaad;
79. deel van voet; 81. rijksuniversiteit (afk.); 82. droog (kaal); 83. mannelijk huisdier; 84. Japanse munt;
86. mossteppe in Rusland; 87. trek in eten.

Verticaal  1. streektaal; 2. koninklijk besluit (afk.); 3. algemeen voorschrift; 4. gevoelig voor vleierij; 5.
middagdutje in Spanje; 6. inval (plan); 7. jammer genoeg; 8. smerig en smoezelig; 9. plechtige belofte;
10. titel (afk.); 11. bekende vogel; 16. Bulgaarse munt; 18. onderricht; 20. Organisatie van Amerikaanse
Staten (afk.); 21. omheinde ruimte (tuin); 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. brandkast; 26. reputatie;
27. haarloos; 29. trammelant; 32. Amfitheater in Rome; 34. verfrissing; 36. zinnelijk genot (drift); 37.
gong; 39. dat wat grappig is; 40. Spaans wijngebied; 42. vilten Nomadentent; 43. dun opgerold wafeltje;
45. drinkbeker; 46. president directeur-generaal (afk.); 51. maand (afk.); 53. gehoororgaan; 54. bereide
schotel (spijs); 55. land in Azië; 56. gewicht; 57. gebarenspel; 59. telwoord; 60. pas aangeworven sol-
daat; 62. land in Noord-Amerika; 63. Franse schrijver; 66. meisjesnaam; 67. insect; 69. ontkenning; 71.
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80. troefkaart; 82. lidwoord; 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL
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Producent Fred Boot ontving de 
award uit handen van Prof. Mr. Pieter 
van Vollenhoven. In zijn dankwoord 
maakte Boot bekend dat de voorstel-
ling nu tot en met oktober te zien zal 
zijn. Daarmee is het 10-jarig jubileum 
op 30 oktober in zicht! Inmiddels 
zagen al meer dan 3 miljoen bezoekers 
de musical in de TheaterHangaar in 
Katwijk.

Producent Fred Boot: “Dat het bestuur 
van het Musical Awards Gala ons een 
Musical Award voor Unieke Prestatie 
toekent, is van grote betekenis. Uiter-
aard zijn wij als productie enorm 
dankbaar voor deze waardering. De 
award bevestigt het belang van het 
doorvertellen van onze eigen geschie-
denis. Dat was ook de wens en de 
hoop van Erik Hazelhoff Roelfzema, 
die met zijn verhaal de herinnering 
levend wilde houden. Zijn verhaal 
is een hommage aan alle mensen 
die een keuze durfden te maken. De 
onverzettelijke rechtvaardigheid van 
juist die mensen eren wij. We hopen 
het verhaal van Erik Hazelhoff en 
zijn vrienden nog heel lang te mogen 
vertellen.”

In aanloop naar de viering van het 
10-jarig jubileum zal Soldaat van 
Oranje – De Musical medio februari 
met meer nieuws komen wat er al-
lemaal georganiseerd gaat worden.

Soldaat van Oranje -De Musical is ge-
baseerd op het waargebeurde verhaal 
van één van onze grootste verzets-
strijders: Erik Hazelhoff Roelfzema. 
Als de Duitsers in 1940 Nederland 

binnenvallen, heeft de Leidse student 
Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn 
vrienden een onbezorgd studentenle-
ven. De dan ongeveer 23-jarige jon-
gens realiseren zich als donderslag bij 
heldere hemel dat niets meer hetzelfde 
is. Vriendschap en liefde zijn niet 
langer vanzelfsprekend. De oorlog zet 
alles op zijn kop, alle verhoudingen 
staan op scherp. Iedereen moet zijn 
eigen keuzes maken...: Ga je vechten 
voor Vrijheid, Volk, Vaderland? Steek 
je je kop in het zand en studeer je 
door? Of kies je doelbewust voor de 
vijand?
 
Soldaat van Oranje -De Musical ging 
op 30 oktober 2010 in première in 

een voor deze voorstelling gecre-
eerd theater. Het publiek beleeft de 
voorstelling, met inmiddels meer 
dan 3  miljoen bezoekers, in een 
360 graden draaiende theaterzaal en 
wordt zo het waarachtige verhaal 
ingetrokken. Sinds 31 december 2013 
is Soldaat van Oranje -De Musical 
de langstlopende voorstelling uit de 
Nederlandse theatergeschiedenis en op 

27 november 2015 heeft de 
productie ook het laatste te verbreken 
theaterrecord op haar naam gezet, de 
meeste bezoekers ooit! En nu met de 
laatste verlenging t/m oktober 2020 is 
het 10-jarig jubileum in zicht!

Meer informatie over de 
musical is te vinden via: 
soldaatvanoranje.nl

Soldaat van Oranje - De Musical bekroond 
met Musical Award voor Unieke Prestatie
Woensdagavond 22 januari 
is Soldaat van Oranje - De 
Musical tijdens het Musical 
Awards Gala 2020 bekroond 
met de Musical Award voor 
Unieke Prestatie. Vanwege 
de ongekend lange speelduur, 
het unieke bezoekersaantal 
én de bijdrage aan de nage-
dachtenis aan de Tweede We-
reldoorlog, heeft het bestuur 
van Stichting Musical Awards 
besloten een eenmalige 
prijs in het leven te roepen: 
Musical Award voor Unieke 
Prestatie.

© Roy Beusker

© Marieke vd Poort Photography © Marieke vd Poort Photography

© Marieke vd Poort Photography

Nú t/m oktober 
10 jaar in zicht!
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