
  Er zijn er meer dan genoeg 
in Rotterdam. Overal zie 
je langs de gevels van die 
zwarte doosjes staat met aan 
de zijkant een rond gat. Het 
is de bedoeling dat de rat in 
die doos kruipt en wat er dan 
gebeurt weet ik niet, maar 
het komt voor die rat niet 
goed uit. 

  Dit alles doet mij denken aan de jaren 
50 van de vorige eeuw. Naast onze 
woning was een bakkerij gevestigd en 
de oven van die bakkerij stond als het 
ware tegen onze kamermuur. Dat was 
wel een spouwmuur maar de muur 
was wel altijd warm, dus dat scheelde 
enorm in de stookkosten. Dat het tus-
sen die spouwmuur lekker warm was, 
hadden de ratten ook ontdekt want 
je hoorde ze regelmatig aan de muur 
knagen.
Nu wil het geval dat die ratten ook 
tussen ons plafond en de vloer van 
de bovenburen konden komen door 
simpel tegen de spouwmuur naar 
boven te klimmen. We hoorden ze dus 
ook regelmatig over het plafond lopen. 
Ik weet niet of de bovenburen ze ook 
hoorden, maar dan onder hun vloer.

     Riet 
Die ratten hadden ondanks het feit dat 
ze tussen spouwmuren zaten toch ruim 
voldoende te eten, want de plafonds in 
die tijd waren gipsplafonds op riet en 
dat riet was uiteraard genoeg voeding.

In de keuken van ons huis zat aan het 
plafond een lamp, zo’n bakeliete voet 
waarin een wit bolletje geschroefd zat. 
Een zo/ n lampje was ruim voldoende 
verlichting voor die ruimte.
Mijn vader en ik rookten allebei shag 
en het gebeurde meerdere malen dat 
als ik in mijn bed lag te slapen, hij mij 
wakker maakte met de mededeling dat 
er een rat onder mijn bed zat.
Ik zat dat direct klaarwakker rechtop 
in bed. Mijn vader zei dan laconiek 

dat er geen rat onder mijn bed zat, 
maar dat hij wilde weten waar mijn 
pakje shag lag omdat het zijne op was. 
Dat heeft hij een paar keer gedaan en 
later trapte ik daar niet meer in. Als hij 
mij dan wekte vertelde ik hem direct 
waar hij mijn pakje shag kon vinden.

   Plof 
Toch werd ik op een nacht wakker 
gemaakt en weer zei mijn vader dat er 
ratten onder mijn bed zaten. Mijn shag 
ligt in de kamer op de schoorsteen 
antwoordde ik. “Nee!”riep mijn vader, 
“er zitten echt ratten onder je bed. Ik 
wist niet hoe snel ik die slaapkamer uit 
moest komen.
Wat was er nu gebeurd? De ratten 
waren over het plafond gelopen en bo-
ven de keuken zich een baan gevreten 
tussen de bakeliete rand van de keu-
kenlamp en het gipsplafond en hebben 
zich met een plof naar beneden laten 
vallen. Mijn moeder, die beslist op dat 
gebied geen held was, zat binnen een 
mum van tijd bovenop het naaima-
chinemeubel. Zo´n trapnaaimachine. 
Buiten gebruik was het een soort 
tafeltje met een kleedje en een bloem-

pot er op. Mijn vader moest natuurlijk 
opkomen voor zijn gezin en dirigeerde 
alle huisgenoten naar de woonkamer. 
Nadat hij zich had voorzien van een 
bezem, ging hij achter die beesten 
aan. Af en toe slaakte hij een kreet als 
een van de ratten een poging deed om 
langs hem te ontsnappen.

   Boosdoeners 
Om een lang verhaal kort te maken… 
Hij kreeg ze niet te pakken. Ten einde 
raad riep mijn moeder vanaf de veilige 
hoogte van de naaimachine: “Roep 
mijn moeder er even bij.”
Mijn oma dus, die woonde bij ons om 
de hoek. Zij was een struise vrouw en 
voor de duvel niet en niemand bang. 
Na een minuut of vijf kwam oma met 
mijn vader en ging in haar pyjama aan 
de slag. Ze nam de bezem van mijn 
vader over en ging onverschrokken 
achter een van de boosdoeners aan. 
Op een zeker moment had ze er een 
tussen de plint en de bezem. Ze bleef 
drukken en na verloop van tijd kon het 
eerste kadaver afgevoerd worden. Zo 
ging dat ook met de tweede en daarna 
ging oma voldaan naar huis en wij 

allemaal weer naar bed totdat we plot-
seling een geluid uit de keuken hoorde 
alsof er een bal deeg op de grond viel. 
Het hele verhaal begon weer van voor 
af aan. Inderdaad , er was weer een rat 
naar beneden gesprongen. Ook werd 
oma weer geroepen en ja, weer fi kste 
oma het.

   Groene korreltjes 
Daarna is het die nacht gelukkig rustig 
gebleven en heeft de huiseigenaar de 
schade aan het plafond de volgende 
dag gerepareerd, maar eerst hebben zij 
met wat groene korreltjes de nodige 
maatregelen genomen om herhaling te 
voorkomen. We hoorden die beestjes 
steeds minder tussen de spouwmuur 
en op het plafond en na verloop van 
tijd was het helemaal over. We zijn la-
ter wel verhuisd naar een grotere wo-
ning, want een gezin met vijf kinderen 
in een driekamerwoning bleek toch 
wel wat krap. In onze nieuwe woning 
hebben we nooit meer last gehad van 
muizen of ratten.

  W.Venhorst
w.venhorst2@telfort.nl

 Oma wist wel raad met ratten in huis   
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 Bij oma waren de ratten geen lang leven meer beschoren... (foto: Pixabay)   
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010 418 23 33  |  www.hess.nl HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

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

Basisuitvaart vanaf € 2921,-

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

010 – 30 74 895   www.obitusuitvaart.nl

 De ratten knaagden zich door het plafond heen. (foto: Pixabay)   
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Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

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

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

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

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

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

 

 
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 

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

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
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Toen ik een aantal jaren politieagent 
was, werd ik met de uitrukchauffeur 
vanaf het bureau Centrum naar de Van 
Vollenhovenstraat in het Scheep-
vaartkwartier gestuurd. Daar zou een 
bewusteloze vrouw op straat liggen. 
Gelijk met ons, kwam een ambulance 
van de GG&GD aan. De ziekenbroe-
der hield het op dronkenschap en zei: 
“Ze is voor jullie.”

Piketarts
Daar waren wij het niet mee eens, 
want er was geen dranklucht waar 
te nemen. We kwamen overeen: wij 
brachten haar naar het bureau en zij 
zouden meegaan voor een nader on-
derzoek. De oude en wijze wachtcom-
mandant was het met ons eens en er 
werd besloten een piketarts te laten 
opdraven.
Die besloot dat ze naar ‘Maasoord’, 
thans Delta Psychiatrisch Centrum, 
gebracht moest worden.

Medicijnen
Op verzoek van de ziekenbroeder ging 

ik mee als zijn assistent. De vrouw 
lag rustig in de ambulance. Onder-
weg kwam een bericht binnen, dat zij 
handenvol medicijnen had geslikt, dat 
met een fles vermouth, van een bekend 
merk, had weggespoeld en dat haar 
maag leeggepompt moest worden. 
Kennelijk had zij dit ook gehoord en 
ze gedroeg zich daarna zeer weerspan-
nig. Met veel moeite hebben we haar 
vastgebonden en vertrokken daarna 
naar Maasoord in Poortugaal.

Hoge muur
Daar aangekomen, zag ik een hoge 
muur met een dubbele deur. Eerst 
moest de sleutel worden opgehaald bij 
een conciërgewoning. Twee zeer jonge 
dienstdoende verpleegsters wisten van 
onze komst en vertelden meteen dat 
zij niet wisten hoe dat leegpompen 
van de maag gebeuren moest. “Geen 
probleem”, zei de ziekenbroeder, “ik 
heb hier negen jaar gewerkt.”

Slang in keel
Er was geen behandelkamer en op 

zaal, waar volgens mij nog wel twintig 
vrouwen in bed lagen, moest het 
gebeuren. Een mandfles met kraan en 
slang werd binnen gebracht. Vol met 
water en norit. In een mum van tijd 
stonden al die vrouwen om ons heen.
Ik weet niet waar die ziekenbroeder 
mee dreigde, maar ze vlogen na zijn 
woorden meteen terug naar bed. Hij 
stopte onze patiënt de slang in haar 
keel, maar die beet zij driemaal stuk. 
Toen stopte hij de slang in haar neus. 
Een toestand die ik nooit meer kan 
vergeten. De chauffeur hield haar 
hoofd vast. De verpleegsters, allebei 

een arm en ik zat met mijn knieën op 
haar benen.

Hobbelpaard
Als een hobbelpaard ging ik op en 
neer. Ik had het idee dat ik in de mid-
deleeuwen terecht was gekomen en 
dat zij voor straf deze marteling moest 
ondergaan. Wat een idiote job had 
ik gekozen en dat allemaal voor een 
eigen woonruimte (woningnood). Ik 
wilde de beste kameraad zijn voor de 
mensen. Daar zongen de kinderkoren 
toch immers over? “De politie is je 
beste kameraad. Hij staat je altijd bij 

met raad en daad. enzovoorts....”

Ervaring
Na enige maanden deed zich nagenoeg 
een zelfde probleem voor met een 
man. Dezelfde ziekenbroeder wees 
mij aan en zei tegen de wachtcom-
mandant: “Die agent moet mee, want 
die heeft ervaring.” Gelukkig bleef 
het in dit geval bij het afleveren bij de 
mannenopvang. 

Aad De Knegt
Oud-Beijerland
adeknegt35@gmail.com

Rijp voor Maasoord
Rijp voor Maasoord. In de volksbuurt in Rotterdam, waar ik 
ben opgegroeid, was dat een kreet die je dagelijks hoorde. Dat 
was dan bestemd voor iemand die een beetje ‘gek’ deed. Maar 
ik denk dat niemand precies wist, wat dat ‘Maasoord’ precies 
inhield. 

Maasoord (collectie Rein Wolters)

Als eerste herinner ik mij dat hij veel 
sprak over de heren Willemsen, Feuth, 
Katz en Van der Zanden (mijn over-
buurman in de Middelharnisstraat) 
en over mevrouw Sjaan. Mijn vader 
werkte tot mei 1945 bij Swift & Co., 
een Amerikaans bedrijf aan de Cool-
singel, dat noodgedwongen ophield 
te bestaan. Tijdens de oorlogsjaren 
werd hij te werk gesteld bij de Dienst 
Wederopbouw Rotterdam (DIWERO) 
Heidemaatschappij, Weiss und Freitag 
enzovoorts, enz. Na de bevrijding 
(inmiddels 43 jaar) ging hij op zoek 
naar ‘beter’ werk. Ook toen al was 
men op die leeftijd vaak al te oud om 
nog aangenomen te worden.

Samen in de klas
Ook maar eens gesolliciteerd bij Kauf-
manns Huidenhandel. Hij sprak daar 
met meneer Willemse. Een deel van 
het gesprek moet als volgt zijn gegaan.
Willemse: “Hillebrand? …Eh woonde 
je vroeger in de Dijkdwarsstraat?”
Hillebrand: “Ja meneer.”
Willemse: “Joh, dan hebben wij samen 
nog bij elkaar in de klas gezeten op de 
Rooms Katholieke School.”
Later bleek dat het niet mijn vader 

was, die bij de heer Willemse in de 
klas zat, maar een paar jaar oudere 
broer. Maar hoe dan ook, een paar da-
gen later mocht mijn vader beginnen.

Huiden inspecteren
Het was een job, overwegend in de 
buitendienst en dan vooral ‘de haven’. 
Daar moest hij de huiden inspecteren 
die aan wal werden gebracht. Huiden 
mochten niet gesleept worden, noch 
op de bestrating worden gelegd. Je 
moest met een dierenarts contro-
leren of het van TBC-vrije koeien 
was, connossementen in orde maken 
enzovoorts.
Toen de bromfiets zijn intrede deed 
in Nederland, was mijn vader één van 
de eerste Rotterdammers die op een 
bromfiets reed.

Tot aan zijn pensionering heeft hij 
zijn werk bij Kaufmann met heel veel 
plezier gedaan. De dag nadat hij met 
pensioen was gegaan had men al een 
ander baantje voor ‘Hillie’. ‘s Mor-
gens de post ophalen, uitsorteren voor 
onder andere de heren Feuth, Katz en 
vele anderen.
Die taak was omstreeks 10 uur gedaan 

en dan volgde altijd een bezoek aan 
mevrouw Sjaan, de Koffieprinses, om 
bij haar in de keuken te genieten van 
een bakkie koffie, met als regel wat 
lekkers erbij.
Omstreeks 15.30 uur was mijn 
vader weer aan de Westzeedijk om 
de uitgaande post met bijbehorende 
‘papieren’ te verzamelen en naar het 
postkantoor te brengen.

Een nog bijkomende functie was het 
plantjes water geven bij een mede-
werker thuis als dié bijvoorbeeld met 

vakantie was.
Kortom, voor mijn vader een prach-
tige tijd.

Ongeneeslijk ziek
In 1974 kreeg hij te horen dat hij 
ongeneeslijk ziek was, niet meer 
mocht werken en niet meer zelfstandig 
mocht wonen. Ongeveer een jaar is hij 
opgenomen geweest in Sonnenburgh, 
een verpleeg-/verzorgingshuis. Daar 
werd hij tot aan zijn dood toe -elke 
woensdagmiddag- bezocht door een 
(oud)collega.

En als afscheid bij de begrafenis was 
er een schitterende rouwkrans met lint. 
Opschrift: KAUFMANNS HUIDEN-
HANDEL.

Sija Schorel
06-20879678

Gerard Cox is nog één keer absent 
in de krant. Hij is voor televisieop-
namen enkele weken in Midden- en 
Zuid-Amerika.

Een prachtige tijd bij Kaufmann
Van mijn zus Sija (74 jaar) ontving ik (86 jaar) twee geschreven 
artikelen in De Oud-Rotterdammer over Kaufmanns Handels 
Maatschappij. Mijn vader werkte daar van eind 1945 tot 1967 en 
direct aansluitend van 1967 tot omstreeks 1976.

Het pand van Kaufmann aan de Westzeedijk. Foto: Jan Roovers, collectie Arnout Voet
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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 

• 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

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

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

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

Sla uw slag! 
Showroom Leegverkoop!!
NU TOT 70% KORTING

** OP = OP **

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- 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 dan 40 jaar uw 
senioren specialist!!

Nu ook
Huisontruimingen
bel voor meer info

010-4381222

w

Wat kost een uitvaart  
in Rotterdam?
Je wilt toch niet teveel betalen voor een  
uitvaart en achteraf spijt hebben van jouw 
keuze? Vergelijk en bespaar ruim €2.000!

Waarom vergelijken op Decidee?
> Gescreende uitvaartondernemers

> Gegarandeerde prijzen

> Al 10.750 families zijn geholpen 

Bezoek onze website of 
bel voor direct advies:  

085-1304822
www.decidee.nl



 Ken je dit nog? Een havengezicht in Rotterdam. Maar om welke haven gaat het? En wat herkent u al-
lemaal op deze foto? Heeft u herinneringen aan deze plek? Wij zijn weer zeer benieuwd naar uw verhalen 
en anekdotes. Deel ze met ons en onze lezers door ze te sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl. Heeft u 
geen internet, stuur dan een brief(je) naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groot formaat bekijken.   

nog als de tramlijn die vanaf Diergaarde Blijdorp 
over de Willemsbrug en via de Oranjeboomstraat 
naar de Groenezoom reed. Toen de Metro in 
1968 in gebruik werd genomen, werd het tramnet 
gereorganiseerd en kreeg lijn 3 de route vanaf 
Diergaarde Blijdorp, via een lus door het centrum 
en langs het Centraal Station en vervolgens via de 
Goudsesingel en de Oudedijk naar de Laan van 
Nooitgedacht v.v. De foto is vermoedelijk dus 
in de jaren zeventig gemaakt. Motorrijtuig 232 
maakt deel uit van de in 1957 in dienst gestelde 
serie 231-244. Het waren, samen met de kleinere 
soortgenoten 1-15, de eerste trams in Rotterdam 
waarbij tijdens het rijden de deuren werden 
gesloten. Zoals op de foto te zien is, heeft deze 
tram een ‘tweepoort’beugel op het dak. Dat was 
de enige tram van de serie die zo’n beugel had. 
Zelf heb ik van 1970 tot 1980 als bestuurder op 
lijn 3 gereden. Het was de laatste lijn waarop 
(zittende) conducteurs dienst deden. Vanaf medio 
1971 werden ook op lijn 3 de gele stempelau-
tomaten in gebruik genomen. Toen ik nog maar 
kort op lijn 3 reed, werd in 1970 in het Kralingse 
Bos het Popfestival gehouden. We hebben toen 
veel festivalgangers met de tram van het Centraal 
Station naar het Kralingse Bos gebracht en ‘s 
maandags, na afl oop van het festival, weer terug. 
Als de banken bezet waren, ging men gewoon 

op de grond zitten. Het moet gezegd worden: de 
bezoekers kochten allemaal een kaartje bij de 
conducteur en gedroegen zich verder heel netjes. 
Op 26 juli 1977 werd lijn 3 in Kralingen ingekort 
tot de Chris Bennekerslaan wegens aanleg van 
de Oost-West Metrolijn op de ‘s-Gravenweg. Het 
lijkt allemaal nog zo kort geleden, maar het is 
toch echt al 50 jaar geleden! Waar blijft de tijd!?”

    Nel Faro: “Dit is onmiskenbaar de Goudsesingel. 
In 1954 reed ik via de Goudsesingel op de fi ets 
naar de Slaak, waar ik werkte in het nieuwe ge-
bouw van Het Vrije Volk. Maar mijn herinnerin-
gen aan de singel gaan verder terug, naar de jaren 
1939/40, toen ik daar woonde. Vanuit ons huis 
(aan de noordzijde) keken we uit op de promena-
de met bomen, waar het op marktdagen gezellig 
druk was. Op een dag in mei 1940, zo’n half uur 
voor het verwoestende bombardement, ben ik 
met buren gevlucht in de richting van Kralingen 
(Mijn ouders zijn mij twee dagen kwijt geweest). 
In de buurt van de Oudedijk moesten wij schuilen 
voor het rondvliegende glas, veroorzaakt door de 
vallende bommen. Dankzij die vlucht kan ik het 
nu nog navertellen. Nadat het puin was geruimd, 
was de Goudsesingel en omgeving één grote, kale 
vlakte. Gelukkig is de promenade (weliswaar veel 
smaller) gebleven, de bomen werden opnieuw 

aangeplant en op de promenade werden noodwin-
keltjes gebouwd, die nog tot lang na de oorlog 
dienst hebben gedaan. Tegenwoordig is het meer 
een parkeerplaats. Voor zover ik mij herinner, 
reed er nog geen tram vóór het bombardement, 
wel ín de oorlog.”

    Ab Biedermann: “In De Oud-Rotterdammer 
van 4 februari 2020 stond bij ‘Ken je dit nog’ 
volgens mij een foto van de Goudsesingel. Aan 
de linkerzijde was vroeger de meubelzaak van de 
Slaapbanken Centrale gevestigd. Hier hebben wij 
bij ons trouwen in 1966 onze slaapbank gekocht. 
Aan de overkant zat de Sleutelcentrale. Die is 
er, geloof ik, nog steeds. Daar bestelde ik in de 
jaren zeventig de gecertifi ceerde sleutels voor ons 
kantoor van de Loontechnische Dienst. De tram 
die hier rijdt, is een gelede Schindler die op lijn 3 
rijdt vanaf het Oostplein in de richting Hofplein. 
Lijn 3 reed in die tijd al niet meer van Diergaarde 
Blijdorp naar de Groene Zoom, maar naar zijn 
nieuwe eindpunt De Esch en reed dus onder 
andere over de Goudsesingel. Van de Schindlers 
zijn nog twee wagens gespaard gebleven, die ver-
blijven in de remise Hillegersberg van RoMeO. 
De enkele gelede Schindler 15 is gerestaureerd 
en inmiddels weer rijvaardig. De gelede wagen is 
de 242 en die is momenteel geheel gestript en in 
restauratie. Het zal nog twee jaar duren voor die 
ook weer dienstvaardig is.”

    Herman van ‘t Hoogerhuijs: “We zien de 
Goudsesingel en de tram rijdt richting Centraal 
Station. Bouwkundig is hier niet veel veranderd; 
de herbouw begon al in de oorlogsjaren en in 
de jaren vijftig en zestig werd de boel voltooid. 
Het is allemaal echte wederopbouwarchitectuur 
en, hoewel niet spectaculair, toch wel een gaaf 
tijdsbeeld. Volgens het reclamebord kunnen we 
naar links via de Kipstraat naar hotel Savoy. Een 
vergelijkbare foto kan ook vandaag nog worden 
gemaakt, maar of het Savoybord er nog hangt, 
weet ik niet. Opvallend is wel dat in deze relatief 
drukke winkelstraat heden ten dage geen tram 
meer rijdt, terwijl er vroeger minstens twee reden: 
de 4 van het Maasstation naar Schiedam (later 
opgevolgd door de 1 Honingerdijk-Schiedam) 
en de 16 Oudedijk-Spangen, later opgevolgd 
door de afgebeelde 3 Oudedijk-Blijdorp. Dit was 
ook de reden de trambaan van autoverkeer vrij 
te houden. Aanvankelijk gebeurde dat met witte 
doorgetrokken lijnen, waarvan de eerste sectie 
werd aangebracht door de toenmalige wethou-
der Polak. Het ging gepaard met een actie met 
posters, waarop te lezen stond: “rij de trem niet 
klem”. Later kwamen er, wat men noemt, fysieke 
afscheidingen, die kennelijk nog een tijd zwart/
wit geblokt waren. En nu is het – behoudens om-
leidingen – alleen nog een in- en uitrukroute voor 
remise Kralingen; dat zou toch anders moeten 
kunnen.”

     

     

        

 Vrije trambaan op de Goudsesingel   
  In het drukke Rotterdamse verkeer van de jaren zeventig kwamen trams nogal 
eens in de verdrukking. En stilstaan betekende meteen problemen met de dienst-
regeling. Waar het mogelijk was, kwam er een vrije trambaan om het oponthoud 
tot een minimum te beperken. De Goudsesingel was daar een mooi voorbeeld van. 
En dààr was de foto van Ken je dit Nog nummer 210 gemaakt. Veel lezers herken-
den dat en een aantal wist er heel aardige details over te vertellen. Lees maar op 
deze pagina! 

  Harry Siebrecht: “We zien hier op de foto motorrijtuig 232 van lijn 3, die zojuist is vertrokken van de 
halte Kipstraat op de Goudsesingel, richting Diergaarde Blijdorp. De oudere Rotterdammers kennen lijn 3 
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 210   

Ken je dit nog?   212   Nr.

Nr.

 De gevolgen van de aanrijding van een tram met een vrachtwagen, toen er nog geen vrije trambaan was op de Goudse-
singel   
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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.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 
TEL. 010-2269232

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

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,-

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 

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)



  Helaas is mijn man vorig 
jaar overleden. Hij deed voor 
ons beiden altijd de aangifte 
inkomstenbelasting, eerst op 
papier later via de computer. 
Ook dit jaar moet ik weer de 
aangifte doen, maar ik zie er 
erg tegenop. Vrienden zeg-
gen dat het helemaal niet zo 
moeilijk is; klopt dat? 

  De vraag of iets moeilijk is, moet 
u nooit aan iemand stellen die vele 
aangiften per jaar verzorgt; voor hem/
haar is dit natuurlijk eenvoudig. Maar 
ook voor minder ervaren belasting-
plichtigen kan in het algemeen toch 
wel gesteld worden dat de aangifte 
inkomstenbelasting tegenwoordig 
niet zo moeilijk is. Lastig is meestal 
dat we niet te veel belasting willen be-
talen en dus zeker niet te veel willen 
aangeven en geen aftrekposten willen 
laten liggen. 

    Met de vooringevulde aangifte die u 
via de computer doet, is het meeste al 
ingevuld. U moet nog wel controle-
ren of dat wat is ingevuld juist is en 
eventuele nog niet vermelde andere 
inkomsten apart aangeven. Helaas 
zijn er tegenwoordig niet meer zo veel 
aftrekposten. Het gaat meestal slechts 
over de hypotheekrente en er zijn nog 
wat mogelijkheden voor aftrek op het 
gebied van zorgkosten en giften. Maar 
daar werkt de drempel die u moet 
halen niet in uw voordeel.

    Het wordt vaak lastiger als u een 
woning heeft verkocht en gekocht en 

er zowel op de oude woning als op 
de nieuwe woning een hypotheek zat/
zit of bij het aangaan of verbreken 
van een relatie of na een overlijden. 
Ook het al dan niet aangeven van 
bezit in het buitenland of inkomsten 
uit het buitenland kan ingewikkeld 
zijn; vooral om dubbele heffi ng van 
belasting te voorkomen.

    Verder moet u bij box 3 opletten dat 
u gebruik maakt van de mogelijk-
heid als fi scaal partners om met het 
spaargeld/vermogen te schuiven. 
Aan het eind van de aangifte kunt u 
schuiven met de aftrekposten en ook 

met de verdeling van het vermogen. 
Door een aantal mogelijkheden uit te 
proberen, kunt u uitvinden wat voor u 
het gunstigst uitpakt. 

    Vanwege het overlijden van uw 
man is dit helaas het laatste jaar dat 
u met aftrekposten en vermogen 
kunt schuiven en juist nu maakt de 
Belastingdienst het u niet gemak-
kelijk door de laatste aangifte van uw 
man nog steeds op papier te willen 
hebben. Wilt u voor het gehele jaar als 
fi scaal partners aangemerkt worden, 
dan moet u voor u en uw man de 
aangifte inkomstenbelasting op papier 
doen. Voor uw man moet dit op het 
uitgereikte F-formulier en u moet dan 
een P-formulier aanvragen. Omdat 
de computer het werk niet voor u 
doet, moet u bij de papieren aangifte 
alles zelf uitrekenen en dat kan best 
ingewikkeld zijn. 

    De aangifte van de inkomsten van uw 
man en u zelf voor 2019 moet u mis-
schien wel met wat hulp laten doen, 
maar de aangifte voor 2020 kunt 
u met de computer (en een DigiD) 
waarschijnlijk heel goed zelf doen.

De gevreesde 
blauwe enveloppe?
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  Erfbelasting: wie doet  
 aangifte? 
Als de waarde van de erfdelen 
bekend is, kan er aangifte erfbe-
lasting worden gedaan. Is er in het 
testament van de overledene een 
executeur benoemd, dan doet die de 
aangifte erfbelasting. Is die er niet 
dan kan een van de erfgenamen (al 
dan niet als boedelgevolmachtigde) 
het voor alle anderen doen of ieder 
juist individueel. Uiteraard moeten 
alle erfgenamen wel over dezelfde 
gegevens beschikken. Bent u onterfd 
dan moet u zelf aangifte doen van uw 
eventuele verkrijging

   Executeur vervangen 
Ons advies voor de benoeming van 
een executeur is om niet een maar 
twee (opvolgende) executeurs te 
benoemen zodat de continuïteit ge-
waarborgd is. Als Akto als executeur 
benoemd wordt, maken wij hiervoor 
gebruik van de benoeming van onze 
achterwacht, de Stichting Register-
Executeur, die zorgt voor een vervan-
gende executeur als wij onverhoopt 
zouden zijn weggevallen. Sinds 2003 
kan een executeur alleen via een 
testament worden benoemd. Het is 
daarom niet mogelijk in het testament 

zelf een andere naam bij te schrijven 
of voor overlijden de in het testament 
vermelde executeur alvast een andere 
executeur te laten benoemen. Dit kan 
pas na het overlijden (mits dit ook in 
het testament is opgenomen).

     Samen of eigen testament 
Over het testament bestaat nog al 
eens het misverstand dat – als u te-
gelijkertijd een meestal gelijkluidend 
testament laat maken – u daarmee 
een gezamenlijk testament heeft. 
Niets is echter minder waar; ook al 
gaat u naar de notaris en bespreekt 
u daar samen wat er in moet komen 
te staan, krijgt u toch ieder een eigen 
testament. Dergelijke testamenten 
zijn vaak gespiegeld. Dit wil in het 
kort zeggen dat ze hetzelfde zijn, 
maar dat in het testament van meneer, 
mevrouw erft en andersom (man-man 
en vrouw-vrouw kan natuurlijk ook). 

     Risico opslag hypotheek 
Door de gestegen woningprijzen 
en de afl ossingen verandert ook de 
verhouding waarde hypotheek en 
waarde woning. Dat kan ervoor zor-
gen dat u minder risico-opslag betaalt 
op uw hypotheek. Geldverstrekkers 
berekenen een iets hoger percentage 
als de verhouding hypotheek/woning 
hoger wordt. Niet alle banken passen 
de hypotheekrente automatisch aan. 
Neem eens zelf contact op met uw 
bank en vraag of u minder rente over 
het geleende bedrag mag gaan beta-
len omdat bijvoorbeeld uw woning 
veel meer waard is geworden.

     De erfenis verspeeld 
Een erfgenaam die opzettelijk tot de 
nalatenschap behorende goederen 
verzwijgt, zoek maakt of verborgen 
houdt, verspeelt zijn erfenis. Zijn (of 
haar) aandeel komt dan de andere 
erfgenamen toe.   

  Uit de praktijk  

  Wij hebben een raar vak; we zijn altijd 
bezig met dat wat men achterlaat: de 
nalatenschap. En dat terwijl we juist 
zulke mensen-mensen zijn. Het belang 
van onze klanten staat steeds voorop, 
we zorgen binnen onze mogelijkheden 
dat de nalatenschap op de juiste plaats 
komt. Soms zien we situaties bij de 
afwikkeling waarbij aanstaande erfge-
namen (of anderen) menen vast een hap 
uit de erfenis te mogen nemen voordat 
daar recht op bestaat. Dan is sprake van 
ouderenmishandeling of fi nanciële uit-
buiting. Volgens cijfers van Veilig Thuis 
komt dat vaker voor dan gedacht. Juist 
die fi nanciële uitbuiting maakt ons met 
terugwerkende kracht boos. Meestal is 
de vogel gevlogen of de buit verteerd. 
Als we iets willen terughalen, is het van 
de spreekwoordelijke ‘kale kip’. 
Ouderenmishandeling kent vele vor-
men, variërend van direct maar even 
ook de eigen boodschappen doen als 
u toch al voor moeder op pad bent tot 
brutaalweg de gehele rekening leegha-
len. Het is daaarom niet vreemd dat wij 
altijd voorstellen een drempel in de no-
tariële volmacht (levenstestament) aan 
te brengen. Daarmee kan pas gebruik 
worden gemaakt van de volmacht als 
een verklaring van wilsonbekwaamheid 
is afgegeven. Maar ook daarna kan het 
misgaan. Een toezichthouder kan veel 
leed voorkomen. Tip: meld een vermoe-
den van ouderenmishandeling bij Veilig 
Thuis. Heeft u vragen hierover of over 
erfkwesties, maak dan een afspraak 
met ons. Zie www. akto.nu of bel tel. 
010-3130823.   

?

  Grote schoonmaak  Het voor-
jaar komt eraan. Ruim nu uw huis 
op, gooi weg wat al jaren nutteloos 
op een doel staat te wachten en 
ontvang een bedrag als u verkoopt 
of maak er iemand blij mee. In alle 
gevallen krijgt u de ruimte. 

   Denk vooruit  Het NIBUD 
heeft een nieuwe rekenhulp die u 
informeert over uw inkomen na 
een overlijden van een partner. Met 
de Geldwijzer Nabestaanden krijgt 
u inzicht in uw inkomen later. 
Een gewaarschuwd mens telt nog 
steeds voor twee.

   Handtekening legaliseren  
Moet u een handtekening laten le-
galiseren omdat u bijvoorbeeld niet 
in de buurt woont van de notaris 
die de verklaring van erfrecht op 
maakt, dan betaalt u bij een andere 
notaris vaak €40 tot €80. U kunt 
ook naar de gemeente en bent dan 
met € 15 klaar. 
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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)

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

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

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

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste reizen, 
nu in prijs verlaagd!

vanaf p.p. € 429
dejongintra.nl/ebrys026 daagse busreis

Fryslân Boppe

€ 579
dejongintra.nl/efkau038 daagse busreis

Krakau en de schatten van Zuid-Polen

€ 829
dejongintra.nl/ebopa0112 daagse busreis

Kroatische Bloemenrivièra

€ 899
dejongintra.nl/eehr30712 daagse busreis

Hoogtepunten van Kroatië

€ 979
dejongintra.nl/evie40812 daagse vlieg-busreis

40 Shades of Green

€ 1299
dejongintra.nl/evie41013 daagse vlieg-busreis

All of Ireland

voor p.p. € 394
429429429429429

vanaf p.p.

voor p.p. € 544

vanaf p.p.

vanaf p.p.

vanaf p.p.

vanaf p.p.

voor p.p. € 779

€ 849

€ 929

€ 1249

voor p.p.

voor p.p.

voor p.p.

579579579579579

829829829829829

899899899899899

979979979979979

12991299129912991299

2 nachten Half Pension

€132,00 p.p.

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 4
7722 SE  Dalfsen

T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl

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 Rotterdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Rotterdam
Tel 010 7370866

500 gram + 100gram 

 

 Woensdag Kibbeling dag 

 
     GRATIS
HESSEPLAATS VERKOOP 
NAAST DE WINKEL 
i.v.m. updaten van de winkel 

facebook.com/deoud.rotterdammer.9
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hem gedurende zijn gehele sportieve 
leven goed van pas kwam.
Huib begon in 1938 met jiu jitsu in de 
Eerste Rotterdamse Jiu Jitsu- en Judo-
school van Johan van de Bruggen. In 
1940 werd die school gebombardeerd. 
Johan van de Bruggen startte in 1941 
in Den Haag zijn Nakadaschool. Huib 
ging daar verder met het volgen van 
jiu jitsu en judolessen.
Na het hoofdstuk ‘Van de Bruggen’ 
begon Huib zijn eigen sportschool 
‘Rotterdam’ in Rotterdam. Voor zover 
we weten op het Haringvliet, in de 
zaal van schermschool Van der Voodt. 
Eén van zijn eerste leerlingen was Piet 
Boender. Later is de school verhuisd 
naar de Zoutziederstraat 43a (dat 
zaaltje bestaat nog steeds).
Huib werd eerste dan bij Koizumi in 
Engeland op 10 juli 1949. Hij werd 
vierde dan op 19 mei 1957 en kreeg 
later als één van de weinige leraren in 
Nederland in 1963 zijn vierde dan Ko-
dokan diploma uitgereikt door Ichiro 
Abe, momenteel tiende dan Kodokan.

Docent, sportman, bestuurder
Dat Huib veel voor de Judobond heeft 
betekend, is voor velen onbekend. Hij 
was eigenaar van sportschool ‘Rotter-
dam’, met veel onderafdelingen in de 
regio. Daarnaast gaf hij onder andere 
les aan de Economische Hogeschool, 
later de Erasmus Universiteit, de RET 
(aan Rotterdamse trambestuurders 
en conducteurs) en de politiesport-
vereniging Hermandad. Bij de eerste 
judo-interland tegen Frankrijk in 1950 
stond Huib in het Nederlands judo-
team. Ook bekleedde hij veel functies 
voor Judo Bond Nederland, waaronder 
die van voorzitter van het district Zuid 
Holland, nationaal en internationaal 
judoscheidsrechter en lid van de 

toenmalige Nationale Gradencommis-
sie. Eén van zijn speerpunten was het 
wedstrijdjudo, waarvoor hij begaafde 
jongens aantrok uit de omgeving. Die 
stimuleerde hij op zijn speciale non-
pedagogische manier, met positieve 
resultaten als gevolg. Zo werden 
Zuid-Hollandse en Nederlandse 
kampioenen gemaakt. Ook het Kyu 
graden-team was vijf jaar achtereen 
Nederlands kampioen, in de periode 
1955-1962.

Keldertje
De sportschool draaide vanaf 1948 tot 
en met november 1962 in de Zoutzie-
derstraat, ook wel ‘het Keldertje’ ge-
noemd. Een volksbuurt in Rotterdam 
West, waar de jeugd gewend was zich 
staande te houden op straat en te knok-
ken voor een toekomst. In die tijd was 
er, buiten het voetbal, weinig te doen 
voor de jeugd en de meeste ouders 
hadden het niet breed. De judosport 
was zeer populair geworden met de 
Nederlandse successen van Anton 
Geesink, Hein Essink, Koos Bonte, 
Tony Wagenaar en vele anderen. Ook 
Huib kreeg veel aanmeldingen van 
leerlingen. De tatami in ‘het Keldertje’ 
was ongeveer 9 x 6 meter. Je moest 
een trapje af naar beneden en als je 
pech had, dan had je al een kopstoot 
bij de eerste tree te pakken. Zo laag 
was het er. Iedereen die te vroeg was, 
moest maar buiten wachten, totdat het 
voorgaande uur klaar was met omkle-
den. De kleedruimte was piepklein, 
zo’n 2x2 meter. De douche was in 
de wc, het plafond was erg laag. Dus 
wanneer Leo Ratten een schouderworp 
wilde maken, moest hij op zijn knieën 
gaan zitten. Anders schuurde zijn part-
ner met de voeten tegen het plafond. 
Leo was rond de twee meter en van 
deze lengte liepen er een heleboel rond 
in het keldertje.
De grootste schrik heeft Geesink 
gekregen toen hij door Jan Winters 
op het open Dijkzichttoernooi met 
een schouderworp werd geworpen. 
De kranten en media stonden er bol 
van. Hoe was dat mogelijk, een gele 
band van 76 kg, flats.. in één keer! 
Anton nam het sportief op en beloofde 
Jan Winters een (obi) Japanse zwarte 
band, zodra hij eerste dan zou worden, 
wat een aantal jaren later gebeurde. 
Jan Winters werd later, 1962, Neder-

lands kampioen middengewicht in 
Haarlem. Zo waren er in ‘het kelder-
tje’ diverse goede judokaknokkers te 
vinden. Echte knokkers, want het was 
veelal erop of eronder. Vaak kwam je 
thuis met enorme schaafwonden aan je 
ellebogen, knieën en voeten. Het pijn-
lijkste was het smeren van collodium 
op die schaafwonden. Als je de rotzooi 
niet na afloop van de les van de wond 
verwijderde, ging het etteren en genas 
het pas wanneer de sportschool tijdens 

de vakantie was gesloten.

Spetterhard
Het ‘keldertje’ werd door de grote 
toeloop van judoka’s te klein en met 
de overgang naar de nieuwe sport-
school in de Bruinstraat, november 
1962, was het knusse voorbij. Op de 
een of andere manier was de sfeer 
anders geworden, maar niet minder. 
Van een heel kleine dojo verhuisde de 
sportschool van Huib naar een enorme 
ruimte van 21x10 en een hoogte van 
zes meter. Het was bijna niet voor te 
stellen zoveel ruimte.
Bij de opening van de nieuwe sport-
school waren Ichiro Abe (toen, sinds 
1951, de officiële afgevaardigde en 
leraar van de Kodokan in Europa) en 
Natsui (wereldkampioen Judo in 1956) 
aanwezig om Huib geluk te wensen 
met deze moderne dojo. Huib en Abe 
waren goede vrienden. Dat Huib ook 
vaak de uke (partner die de techniek 

ondergaat, zich dus, zeg maar, gewillig 
laat werpen) was van Abe, was voor 
velen onbekend.
Huib van de Velde staat nog steeds bij 
veel judoka’s bekend als een harde, 
vaak ontoegankelijke leraar. Dat mag 
zo zijn, maar hij heeft wel zijn stempel 
gedrukt op generaties judoka’s die 
judo-onderwijs van hem kregen.
Bij het voordoen stonden we niet te 
dringen als uke te fungeren. Huib 
gooide spetterhard. Er waren judoka’s 

bij die voor de grap vroegen of hij een 
Tai otoshi wilde voordoen. Nou, dan 
was iedereen ineens keihard aan het 
werk, want dat was een torpedoworp.
Kwam je in de nieuwe school te vroeg 
binnen, dan kon je de klok erop gelijk 
zetten dat je de laatste tien minuten 
van de les een ‘competitie speciaal’ 
moest maken tegen de hele ploeg en 
een liedje moest zingen ter afsluiting. 
Zo had Huib nog wel meer eigenaar-
digheden, maar wie niet. Feit blijft, dat 
de meeste judoka’s het enorm naar de 
zin hebben gehad onder de leiding van 
deze stugge rechtlijnige Zeeuw.

Zuurstof-dip
Er was ook een assistententest in de 
Bruinstraat dojo. Een van de nieuwe 
assistenten, Frans Bouduin, was over-
dadig actief tot laat in de avond, zodat 
hij een compliment van Huib van der 
Velde kreeg. Hij had een nek als een 
stier en het was bijna onmogelijk een 

verwurging bij hem te maken. En 
daar was hij zeer trots op. Maar na 
enige oefening met een judoka, een 
opperman sjouwer in de bouw, met 
handen en kracht van twee keer een 
normaal mens, werd Frans uitgeno-
digd voor een Jime-test. Na de laatste 
avondtraining van 22.00 uur zaten we 
expres met een groep om hem heen. 
Na de verwurging te hebben aangezet, 
raakte Frans in een ‘zuurstof-dip’. 
In dezelfde tijd werden alle klokken 
doorgedraaid op 02.35 uur, alle lichten 
uit, kleding meegenomen naar buiten, 
stofzuiger naast hem neer gezet. Hij 
kwam bij en schoot in paniek met de 
gedachte; ‘ik ben tijdens het tatami-
stofzuigen in slaap gevallen. Wat zal 
mijn vrouw kwaad zijn waar ik blijf’. 
Hij rende naar buiten en dook in zijn 
scootmobiel (overdekte scooter op 3 
wielen). De volgende dag was meneer 
Van der Velde niet tevreden over 
zijn schoonmaak van de tatami in de 
sportschool.

Bijzonder mens
Naast het wedstrijdjudo heeft Huib 
veel judoka’s opgeleid voor de eerste 
dan en hoger. Helaas is hij in 1995 
overleden, na een ziekbed van een half 
jaar. De assistenten op de verschil-
lende locaties zoals Marius Kant, 
Frans Bouduin, Jan Winters en Willem 
van Boesschoten gaven inmiddels les 
bij een judovereniging elders. Mas 
Blonk, Jan Willem Stoker, Leo Ratten 
en Joop Heeck hadden een sportschool 
gekocht of laten bouwen. Niemand 
was geïnteresseerd in een overname 
van de Bruinstraat dojo, mede doordat 
de samenstelling van de volkswijk 
totaal veranderd was, waardoor de 
aanmelding en veiligheid sterk waren 
teruggelopen. Het gebouw werd 
tenslotte verkocht aan een kerkelijke 
gemeenschap, waarmee een definitief 
einde kwam aan een bijzonder tijdvak 
onder leiding van een bijzonder mens.

Mas Blonk
Willem van Boesschoten

Rotterdamse pionier in judo en jiu-jitsu
Huib van der Velde was voor 
jiu-jitsu en judo in Rotterdam 
en omgeving een belangrijke 
pionier. In dit verhaal vertel-
len we wat meer over deze 
bijzondere man, die voor onze 
sport zoveel heeft betekend.

Huib van der Velde werd geboren op 
26 maart 1917 te IJzendijke in Zeeuws 
Vlaanderen. Naast zijn opleiding 
tot bakker volgde hij een Centrale 
Leraren Opleiding jiu jitsu en judo. 
Hij was een getalenteerd gymnast, wat 
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Huib op de voorste rij rechts.

Het A-team in 1963

Huib van der Velde (midden) met Abe (links) en Natsui (rechts) bij de opening van de dojo aan 
de Bruinstraat.
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Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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

BELEEF HET VOORJAAR BIJ SPIDO!

FUTURELAND EXPERIENCE
Beleef de Rotterdamse haven over land 
en over water!

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
Dichter bij een nieuw stuk Nederland en een haven 
in aanbouw kunt u niet komen

PAASCRUISE
Vier Pasen gezellig samen met familie of vrienden 
op het Rotterdamse water!

UNDER THE BRIDGE
In navolging van de succesvolle voorgaande edities, 
organiseren we dit jaar wederom een aantal unieke 
bridgedrives op het water

ZONDAG 
15 MAART
EN
19 APRIL

ZONDAG 
29 MAART
ZATERDAG
25 APRIL

ZONDAG
12 APRIL

ZONDAG 
19 APRIL

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
SPIDO.NL OF BEL 010 - 275 99 88

VOLG ONS

HIGH TEA CRUISE
Een ontspannen middag op het Rotterdamse water 
met een heerlijke high tea

ZONDAG
22 MAART

twijfelaars

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!



wederopbouw van de 
Maasstad en directe 
omgeving. De voorin-
schrijving voor dit boek 
dat op 26 april verschijnt, opent nu.

‘Rotterdam vanuit de wolken’ is een uitgave van 
Uitgeverij Watermerk, dat het boek samenstelde 
in samenwerking met fotograaf Roel Dijkstra 
die met zijn fotobureau in Vlaardingen de foto-
archieven van Bart Hofmeester in bezit heeft. 
Ruim twee jaar heeft een bevlogen team gewerkt 
aan het selecteren van de foto’s uit tienduizenden 
exemplaren. Het is een selectie geworden waar je 
van gaat watertanden. Voor mensen met hart voor 

Rotterdam een geweldig boek waar je samen ook 
van alles in kunt ontdekken op de foto’s. Voor 
jongere mensen een eye-opener, voor ouderen een 
feest der herkenning.

Via de bestelbon op deze pagina, maar ook via 
de webshop op www.deoudrotterdammer.nl kunt 
u het boek alvast bestellen. Het telt 350 foto’s op 
304 pagina’s en kost 39,95 euro. Uiteraard wordt 
het boek dan ook pas eind april voor het eerst 
geleverd.

dit boek ontrafelen liefhebbers, radiopresentator 
en oud programmamaker Hijlco Span en Tom 
Mikkers de magie van het songfestival. Wat is 
het sprookje dat op het spel staat? Hoe werkt de 
betovering?

‘Hallelujah Eurovision’ biedt een andere kijk op 
dit spektakel dat na veertig jaar weer in Nederland 
plaats vindt. Het daagt de lezer uit om op een 
andere manier naar het songfestival te kijken: het 
is een magisch pleidoo voor vrijheid en dromen 
die uit kunnen komen! Het gaat niet over de win-
naars, de jurk, de mooiste stem of de beste act. De 
auteurs laten zien dat het Eurovisie Songfestival 
misschien wel het meest inspirerende,spirituele en 

magische evenement van het Europese continent 
is.

‘Hallelujah Eurovision’ wordt uitgegeven door 
Edicola en verschijnt op 12 maart. Het boek telt 
192 pagina’s en kost 18,95 euro. Het is te koop 
via de bestelbon op deze pagina en via de web-
shop op www.deoudrotterdammer.nl

Voorintekenen voor 
‘Rotterdam vanuit de wolken’

Hallelujah 
EurovisionOp pagina 15 in deze 

krant kunt er alles 
over lezen: het nieuwe 
boek ‘Rotterdam vanuit 
de wolken’ dat eraan 
komt. Een pareltje met 
fotomateriaal van foto-
graaf Bart Hofmeester. 
Een specialist in lucht-
fotografie die boven 
Rotterdam de mooiste 
foto’s maakte van de 

Het Eurovisie Songfestival in Rot-
terdam, begin mei in Ahoy, werpt z’n 
schaduw vooruit. Deze maand komt 
een prachtig boek uit over dit feno-
meen: ‘Hallelujah Eurovision, de magie 
van het songfestival’. 

Het Eurovisie Songfestival betovert elk jaar weer 
miljoenen kijkers over de hele wereld. Waar komt 
deze fascinatie vandaan? Wat is het geheim? In 
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‘De Tweede Wereldoorlog in 100 
foto’s’ is een nationaal project in het 
kader van 75 Jaar Vrijheid. Inwoners 
van Nederland zijn uitgenodigd op 
uiteenlopende wijze te participeren. 
In eerste instantie per provincie en 
daarna op landelijk niveau, zijn de 
meest aansprekende foto’s van Ne-
derland, Nederlands-Indië, Suriname 
en de Nederlandse Antillen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bijeengebracht.

Vertegenwoordigers uit alle gele-
dingen van de samenleving hebben 
vervolgens De Tweede Wereldoorlog 
in foto’s samengesteld. Een verza-
meling die visueel aantrekkelijk is, 
maar vooral bestaat uit foto’s die 
hun zeggingskracht ontlenen aan de 
indringende verhalen die erachter 
schuil gaan.

‘De Tweede Wereldoorlog in 100 
foto’s’ geeft een veelzijdig en verras-

send beeld van hoe de Nederlandse 
samenleving terugkijkt op de jaren van 
oorlog, bezetting en onderdrukking.

Het boek telt 144 pagina’s en kost 
22,95 euro. Het is te bestellen via de 
bestelbon op deze pagina en via de 
webshop op www.deoudrotterdam-
mer.nl 

LET OP: HET BOEK IS LEVER-
BAAR VANAF BEGIN APRIL.

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s
De oorlogsjaren komen steeds verder van ons af te staan. Althans, chronologisch. Emotioneel ge-
zien is de oorlog nog steeds dichtbij. Dan zijn het vooral de beelden die het verleden zichtbaar en 
voorstelbaar maken. In een nieuw boek over de oorlog staan prachtige voorbeelden daarvan.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk 
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt 
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.) 
     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:  

Ja, ik bestel:
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     27,50
Rotterdam vanuit de wolken (leverbaar v .a . eind april)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     39,95
Hallelujah Eurovision .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     18,95
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      22,95
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      27,50
De zin van het leven ben je zelf (levensverhaal Jules Deelder)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      22,50
Derby aan de Maas (versie Feyenoord-Sparta) (Let op: extra verzendkosten: 5,95 euro)  .  . €     24,95
Derby aan de Maas (versie Sparta-Feyenoord) (Let op: extra verzendkosten: 5,95 euro)  .  . €     24,95
Misrekening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      17,95
Carl Emil Mögle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €       22,50
Van Nellefabriek . Werelderfgoed in glas en staal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €       24,95
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €       20,00
Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €       8,95
Voor altijd Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €       29,99
Crash in Crooswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      17,95
Klauwe uit de mouwe (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €       8,95
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      19,99

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

Golden Circle Ensemble speelt Bach in Open Hofkerk
Zondag 8 maart is er een 
uitvoering van delen van de 
de Matthäus-Passion van 
J.S. Bach in de Open Hofkerk 
in Pendrecht. Het wordt 
uitgevoerd door het Golden 
Circle Ensemble onder leiding 
van de dirigent en artistiek 
leider van het ensemble 
John Bakker. Het Golden 
Circle Ensemble is een jong 
internationaal ensemble met 
zangers die zijn afgestudeerd 
aan het conservatorium of nog 
daar studerend. Het bijzondere 
Vierdagorgel zal deze middag 
bespeeld worden door André 
de Jager. Na dit concert kunt u 
onder het genot van koffie/thee de musici ontmoeten. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Simon Rozendaal vertelt over Piet Hein
Toen schrijver Simon Rozendaal eind 2015 bij historisch Delfshaven ging wonen, zag hij vanaf zijn balkon de 
geboorteplek van Piet Hein. Uit nieuwsgierigheid schreef hij het boek ‘Zijn naam is klein – Piet Hein en het om-
streden verleden’. In een gratis toegankelijk bibliotheekcollege op vrijdag 13 maart in het Bibliotheektheater van 
de bibliotheek aan de Hoogstraat 110 gaat Rozendaal in op actuele vragen. Zijn woorden als ‘Gouden Eeuw’ en 
‘zeeheld’ nog wel gepast? Was Piet Hein een wegbereider voor de slavenhandel? Is Nederland rijk geworden door 
het plunderen van andere landen? (Zie ook elders op deze pagina.)

Brigitte Heitzer als Marilyn Monroe
In Goodbye, Norma Jeane tilt de topcast, bestaande uit Brigitte Heitzer, Ellen Pieters en Soy Kroon, de musical 
naar een hoger niveau en zorgt voor vele viersterrenrecensies. Met mooie muziek van drie muzikanten, een intri-
gerend verhaal én humor geeft de ontroerende voorstelling een kijkje in het leven van Norma Jeane, de eigenlijke 
naam van Marilyn Monroe. Een wereldberoemd actrice, een begeerd sekssymbool, een turbulent leven en een 
dood waarover nog altijd bizarre verhalen rondgaan. Als een jonge journalist een vrouw bezoekt, vermoedt hij dat 
zij Marilyn Monroe is, hoewel zij 
twintig jaar eerder gestorven zou 
zijn. Verbijsterd dat ze ontdekt 
is, begint de dame te vertellen 
over haar leven als Norma Jeane 
Baker (Marilyn Monroe). Ze is 
echter bang dat haar geheim 
bekend zal worden en doet er 
alles aan om de journalist te 
overtuigen het verhaal niet te 
publiceren.

In maart

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.

In maart

Exposities Nationaal Glasmuseum Leerdam
- Taxatiedag! Vrijdag 6 maart – Glasblazerij
- Historisch weekend 7 & 8 maart – Glasblazerij – Tromp l’oeil glas, glazen in de vorm van dieren, 
mensen en een penis Met glasblazer Marc Barreda en glasexpert Kitty Laméris (bekend van ‘Tus-
sen Kunst & Kitsch’, op zondag aanwezig)
- De Wachtkamer van Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster – Glasmuseum – t/m 13 
april
- Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam – t/m 27 september
- 50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de collectie – t/m 27 september
Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer informatie Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 
28-30, Leerdam.

Zaterdagen 7, 14 en 21 maart

Rijbewijskeuringen oogarts bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor een CBR-oogartskeuring voor het verlengen van uw rijbewijs. De artsen maken 
gebruik van Zorgdomein. Op afspraak: 010-2361939 Keuringsdagen: 7, 14 en 21 maart. Kosten: 
€75 (alle rijbewijzen). De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31, 3069BZ Rotterdam. Metro-
halte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl

Zondag 8 maart

Hoogtepunten uit de Matthäus-Passion in Pendrecht
In de Open Hofkerk aan de Middelharnisstraat 153a in Rotterdam Pendrecht is een mooie uitvoe-
ring met enkele delen uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach te beluisteren. Gedurende het concert 
van ongeveer 5 kwartier kunt u genieten van hoogtepunten uit dit mooie werk, uitgevoerd door het 
Golden Circle Ensemble. Aanvang concert: 15.00 uur (kerk is om 14.30 uur open). De toegangs-
prijs is € 6,- en pashouders betalen slechts € 4,-. Kinderen t/m 12 jaar kunnen zelfs gratis naar 
binnen. Kaartjes zijn aan de kerk te verkrijgen en te bestellen via openhofconcerten@gmail.com
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Lezing over de Matthäus-Passion in bibliotheek Rotterdam
In de bibliotheek aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam verzorgt musicus Arjan Breukhoven dinsdag 17 maart een 
interactieve lezing over de Matthäus-Passion. Tijdens deze lezing neemt Breukhoven u mee in Bach’s leven en 
zijn compositie in woord, beeld en geluid. Al luisterend naar de muziek wordt u op bepaalde zaken opmerkzaam 
gemaakt en krijg u misschien nog meer waardering voor deze componist en zijn werk. Er gaat een wereld voor u 
open. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Doe mee! 50+ Oogzorgweken bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Wilt u af van droge of tranende ogen? Wilt u zo lang mogelijk goed blijven zien? Komen er oogziekten 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 oogzorg-
consult (ca. 30 minuten) gezien door de optometrist voor een screening van de ooggezondheid én de multifocaal-
specialist 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

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 toonaangevende 
glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935 was hij verbonden aan de Glasfabriek 
Leerdam. De derde expositie betreft ‘50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie’. Daar-
mee neemt het Nationaal Glasmuseum deel aan de viering van het 50-jarig bestaan van de glasafdeling van de 
Gerrit Rietveld Academie, dat in mei 2019 van start is gegaan. Meer informatie op www.nationaalglasmuseum.nl

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 mun-
ten, 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 verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

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

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

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

Vrijdag 13 maart

Bibliotheekcollege over Piet Hein
Kom op 13 maart luisteren naar het verhaal van wetenschapsjournalist en schrijver Simon 
Rozendaal over het leven van Piet Hein, die het van ketelbinkie tot admiraal schopte. Dit Biblio-
theekcollege is één van de activiteiten tijdens de Boekenweek, met als thema ‘Rebellen & Dwars-
denker’. Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur. Toegang: gratis. Kijk voor de andere Boekweekactiviteiten in 
Bibliotheek Rotterdam op www.bibliotheek.rotterdam.nl/boekenweek2020

Dinsdag 17 maart

Lezing over de Matthäus-Passion door Arjan Breukhoven
Op dinsdag 17 maart geeft musicus Arjan Breukhoven een interactieve lezing over de Matthäus-
Passion van Johann Sebastian Bach. Toegang: gratis. Locatie: Muziekwebplein op begane grond, 
Hoogstraat 110, Rotterdam. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden: www.bibliotheek.rotterdam.
nl <http://www.bibliotheek.rotterdam.nl

Zaterdag 21 maart

Korting! Musical met Brigitte Heitzer als stralende Marilyn Monroe
Goodbye, Norma Jeane is een ontroerende musical over het leven van Marilyn Monroe. ‘In een 
mooi, maar statisch decor vlammen de drie acteurs én drie muzikanten. De composities bezorgen 
je kippenvel.’ (????NRC) Zaterdag 21 maart 20.15 uur, Isala Theater, Capelle a/d IJssel.
Lezers van de Oud Rotterdammer krijgen € 5 korting met de actiecode MUSICAL. Normaal € 37,50 
/ € 36,50 (CJP/65+) – lezers Oud Rotterdammer € 32,50 / € 31,50 (CJP/65+). Bel 010-4586400 of 
mail naar info@isalatheater.nl.

Zaterdag 21 en zondag 22 maart

Popfestival Ode in Rotter-
dam Ahoy
Op Popfestival ODE spelen de beste 
tribute-en coverbands uit Europa de 
allergrootste wereldhits, verdeeld 
over drie podia in Rotterdam Ahoy. 
Reis dwars door 50 jaar popmu-
ziek met The Beatles (The Cavern 
Beatles), Pink Floyd (Pink Project), 
ABBA (ABBA Fever), The Doors 
(The Doors Alive) en nog veel meer. 
Naast een line-up van wereldfor-
maat, 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.

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 curi-
osa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke don-
derdag 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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Overal speelde de tocht langs de 
ramen en voor het slapen gaan werden 
er vochtige handdoeken tegen de 
spleten aangelegd, die de volgende 
ochtend stijf bevroren waren. Maar 
we werden, behoudens de mazelen, 
waterpokken en de bof nooit ziek. 
Elke dag een lepel smerige levertraan 
scheen wonderen te doen.

Ster in het ijs
De winters waren lang en koud. Als 
de vorst inviel, stonden we handen-
wrijvend bij de singels en daagden we 
elkaar uit wie er als eerste over het 
dunne ijs van twee nachtvorsten naar 
de overkant kon rennen. We hadden 
de grootste lol, doordat het ijs bij elke 
stap kraakte als een oude krant die 
tussen de grote kolenschoppen van het 

gezinshoofd werd verkreukeld. Achter 
elke voetstap ontstond een ster in het 
ijs, zo groot als een fietswiel. Wan-
neer het dikker werd, renden we met 
een man of tien hand in hand naar de 
overkant, waarbij het vervaarlijk ging 
golven en het water langs de betonnen 
rand omhoog spatte. Zo werden we 
toch nog zeiknat. Meer dan eens is 
zo de kwaliteit van het ijs verziekt en 
kon er wegens steeds breder wordende 
scheuren nauwelijks meer worden ge-
schaatst, zonder met je ijzers te blijven 
haken en stevig op je plaat te gaan.

Schuiver
We hadden Friese doorlopers of Friese 
noren, die we met veters aan onze 
schoenen vastbonden. Die rekten uit 
en gingen vaak los zitten, waardoor de 
schoenen van de schaatsen afraakten 
en je benen steeds verder uit elkaar 
gleden. Met als gevolg een paar 
opgerekte kruisbanden en een schuiver 
over het ijs. Zittend op de kant trok-
ken we de veters nog wat verder aan, 
totdat de bloedsomloop ging haperen 
en de voeten gingen tintelen. Maar 
dat deerde ons niet. Soms trokken we 
er zo hard aan dat ze braken. Op den 
duur zaten er zoveel knopen in dat ze 
niet meer door de lussen heen pasten.

Zeiknat
Het schaafsel op het ijs hoopte vaak 
zodanig op, dat de scheuren bijna 
niet meer te zien waren. Na een val 
stonden we gewoon weer op en gingen 
onvermoeibaar verder. De wanten 
werden zeiknat en de voeten na 
verloop van tijd ook. Met een jaloerse 
blik keken we naar de jongens met 
echte hockeyschaatsen, die de blits 
maakten bij de meiden. Zij hadden 
ook nog eens een mooie hockeystick 
en een echte puck. Wij deden het met 
een stuk hout en de stop uit het lavet. 
Soms was hij kwijt en dan brak thuis 
zo ongeveer de veepest uit of iets van 
vergelijkbare aard.

Schotsie wippen
Na de vorstperiode gingen we schotsie 
wippen. Dan liepen we hard over 
de los liggende schotsen naar de 
overkant. Dat lukte meestal wel, maar 
ook vaak niet en dan stonden we tot 
ons middel in de sloot en dan hing je 
dikke trui over je knieën en stond de 
stinkende bagger in je schoenen. Na 
verloop van tijd werd het ijs dunner en 
de schotsen steeds kleiner. Toen zijn 
we maar iets anders gaan verzinnen.

Rene Visser
renatovisser@hotmail.com

Toen echte winters nog bestonden
Het was ergens in de jaren vijftig, begin jaren zestig. In de win-
ter stonden de bloemen op de ramen, want dubbel glas bestond 
niet. Bij het uitademen in de vroege ochtend waren de dampen 
net zo waarneembaar als van een briesend paard in een door de 
rijp gebleekte weide.

IJspret op de Heemraadsingel

  

 
 

 

  

   

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

   
    € 5,9510 kilo

Super Bintjes     

Schaatsen op de Aelbrechtskolk



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 maart 2020    pagina 15   

  De Rotterdamse fotograaf Bart Hof-
meester (1921-2001) hing vanaf de 
jaren 50 geregeld in een Cessna ergens 
boven Nederland, maar vooral boven 
de Rotterdamse havens. Hij zag Ne-
derland in deze wederopbouwperiode 
groeien onder zijn vingers. De foto-
archieven van zijn bedrijf AeroCamera 
Bart Hofmeester groeiden en groeiden. 
Honderdduizenden foto’s die een 
prachtig overzicht schetsen van het na-
oorlogse Nederland en in het bijzonder 
van Rotterdam. De kale vlakte van de 
platgebombardeerde binnenstad wordt 
langzaam gevuld. De Rotterdamse 
haven schuift gestaag van de stad rich-
ting kust. De lenzen van Hofmeesters 
camera’s legden het allemaal vast: de 
aanleg van de Botlek, de Europoort. 
De graaf- en baggermachines die 
stukje bij beetje de agrarische polders 
op het eiland Rozenburg weghapten. 
Natuurgebied de Beer, tussen Voorne 
en Hoek van Holland, werd opgeof-
ferd voor onze welvaart. Bruggen, 
tunnels, ringwegen.

     Militaire censuur 
Hofmeester’s loopbaan begon op 
15-jarige leeftijd toen hij voor een 
fotobureau schoorsteen- en keuken-
brandjes mocht vastleggen. Kort voor 
de Tweede Wereldoorlog maakte hij 
naam, toen hij na een bomaanslag bij 
hotel Atlanta in hartje Rotterdam als 
een van de eersten ter plekke was. Zijn 
foto’s van de aanslag op de Oekrainse 
nationalist Konovalets gingen de 
wereld over. Ook de plaat die hij in 
1938 maakte van de Amerikaanse 
luchtvaartpionier Charles Lindbergh, 
toevallig eveneens in hotel Atlanta, 
haalde de krantenkolommen.
Maar zodra hij, kort na de oorlog, een-
maal de smaak van de luchtfoto’s te 
pakken had, was hij verkocht. Hoewel 
het niet altijd een eenvoudige job was. 
Zo had hij rekening te houden met de 
militaire censuur. Het was de tijd van 
de Koude Oorlog. Elke foto passeerde 
het bureau van de medewerkers van 
Defensie, bang als men was dat de 

Russen de beelden onder ogen zouden 
krijgen. Het ging in die beginjaren 
zelfs zo ver, dat hij wel havens mocht 
vastleggen, maar niet met beide oevers 
zichtbaar op één foto. Olie-opslag-
tanks werden weggekrast of wegge-
knipt. Die kennis zou de vijand alleen 
maar helpen.
In de jaren dat Hofmeester vanaf 
vliegveld Zestienhoven zowel de 
Rijnmond als de rest van Nederland 
in beeld bracht, zagen velen al het 
belang in van zijn werk. In 1986 werd 
hij onderscheiden met de Rotterdam 
International Publicity Award.

   Pure nostalgie 
De archieven van de collectie-Hof-
meester zijn nu in het bezit van foto-
bureau Roel Dijkstra uit Vlaardingen, 
puilen uit van de historische beelden. 
Je proeft de geschiedenis. De weder-
opbouw, de aanleg van de polders 
in het IJsselmeer, de Deltawerken: 
Hofmeester zag het vanuit de lucht.
De selectie in het boek dat eind april 

uitkomt, richt zich op Rotterdam en 
omgeving, de Rijnmond in de periode 
van 1950 tot 1990. Op de cover prijkt 
het ss Rotterdam, fi er en statig op de 
Maas, met op de voorgrond de Euro-
mast: pure nostalgie. Geen enkele foto 
in dit boek zou vandaag de dag nog 
gemaakt kunnen worden. Alles is in-
gehaald door de tijd. Maar de beelden 
die Hofmeester maakte, met die grote 
zwarte camera in zijn handen gekneld, 
zitten voor altijd in ons collectieve 
geheugen geprent.

  Voor dit boek is een kleine greep 
gedaan uit de rijke collectie van 

Hofmeester. Ruim twee jaar heeft een 
bevlogen team van vijf personen ge-
werkt aan het archiveren en selecteren 
van de tienduizenden foto’s. Het is een 
selectie geworden om van te watertan-
den. Foto’s die iedere Rotterdammer 
met trots vervullen.

     Vooriinschrijving 
Het boek ‘Rotterdam vanuit de 
wolken’ telt 304 pagina’s en bevat 
zo’n 350 foto’s en het kost 39,95 euro. 
Het is vanaf 26 april te koop via de 
webshop op www.deoudrotterdammer.
nl Daar opent nu ook al de voorin-
schrijving.

Unieke luchtfoto’s van Bart Hofmeester in boek
  Eind april verschijnt een heel bijzonder fotoboek over Rotterdam met werk van fotograaf Bart Hof-
meester. Hij was één van de pioniers van de commerciële luchtfotografie. Het boek van uitgeverij 
Watermerk heeft de titel ‘Rotterdam vanuit de wolken’ en dat is tevens de titel van een expositie 
die een half jaar te zien is in Museum Rotterdam. De Oud-Rotterdammer wijdt een speciale rubriek 
aan dit bijzondere project, die (tijdelijk) in de plaats komt van onze fotorubriek ‘De lens van Hartog’. 
In deze krant publiceren we de eerste aflevering. 

 De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s van Nederland. 
Op vliegveld Zestienhoven steeg 
hij regelmatig op om foto’s van 
Rotterdam en omstreken te maken. 
Zo legde hij de wederopbouw van 
de stad en de ontwikkeling van 
de Rijnmond vast. Uit honderd-
duizenden negatieven werd een 
fraai fotoboek samengesteld. In 
Museum Rotterdam is van eind 
april tot in augustus een prachtige 
foto-expositie te zien van het 
werk van Bart Hofmeester. In De 
Oud Rotterdammer publiceren we 
in samenwerking met uitgeverij 
Watermerk een half jaar foto’s uit 
het boek ‘Rotterdam vanuit de 
wolken’. Telkens met de vraag 
of u ,als lezers nog iets kunt 
toevoegen aan de beschrijving van 
de betreffende foto. Een herin-
nering, een anekdote of een leuke 
wetenswaardigheid.   

 1952   Hofpleingebied, kruising Weena, Coolsingel, Pompenburg en Schiekade met beneden  pand Ammanstichting (instituut voor dovenonderwijs) waar 
later het Hilton Hotel wordt gebouwd en midden het luchtspoor en NS-station Hofplein. Kunt u meer vertellen over deze foto? Mail naar info@deoudrotter-
dammer.nl   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl



Kralingseweg. Op een middag was ik 
bezig om tomaten te plukken toen er 
iemand binnenstapte in het warenhuis, 
zoals ze dat noemden: ‘Wat ben jij 
aan het doen, man!’ zei hij. ‘Tomaten 
plukken! Wat verdien je daar nou 
mee?’ ‘Zes gulden in de week’ zei ik. 
‘Nou, dan kan je bij mij meer verdie-
nen. Ik ben de tuinman van meneer 
Mees. Hij zoekt een tuinjongen, je 
moet eens met hem gaan praten. Als je 
bij ons komt werken verdien je zo tien 
gulden in de week.’ Ik ging kijken en 
werd gelijk aangenomen. Ik kwam te 
werken op een schitterende buiten-
plaats, ingesloten tussen de Westzee-
dijk, Kievitslaan en Parklaan. Het 
gebied waarin de tuin lag heette de 
Muizenpolder. Naar de Kievitslaan toe 
was de tuin afgesloten met een groot 
tuinhek. Die ingang werd meestal niet 
gebruikt. Je moest je altijd melden bij 
Mevrouw Mees, die op de Westzeedijk 
woonde, of bij de tuinbaas, die iets 
verder terug woonde.’

Boek
Harry laat een boek zien met de titel 
de ‘Muizenpolder in Rotterdam’. Op 
de omslag staat onder andere een foto 
van het grote hek met de goudkleu-
rige punten en een overzichtskaart 
van de hele Muizenpolder. Hij laat 
wat foto’s zien: ‘Ik ging werken voor 
Jacob Mees, hij was een bankier. Dit 
is mevrouw Mees – van Stolk, dit 
waren zijn dochter Eleonora en zijn 
zoon David en dat is een beeldje dat in 
de tuin staat. Het boek is geschreven 
door Machteld van Limburg Stirum, 
een vrouw van goeden huize. Ze ging 
werken bij de Oudheidkundige dienst 
op de afdeling archeologie, daar was 
ik ook lid van. We hebben een poos 
samengewerkt en zodoende heb ik heb 
haar goed leren kennen. Dit schreef zij 
voor mij in het boek: ‘Mijn leermees-
ter “van het 1e uur” over de archeolo-
gie! En je vele verhalen uit de tijd dat 
je op “Schoonoord” in de tuin werkte!’ 
Zij is getrouwd met een hoge officier 
van de koninklijke familie en kwam 
ook aan de Westzeedijk te wonen in 
een van de twee tuinmanswoningen. 
De ene was vlak bij de Westzeedijk, 
de andere was in de tuin. 
Ik werd op mijn 14e dus tuinmansjon-
gen, maar op een dag vroeg mevrouw 
Mees of ik ook huisknecht wilde 
worden. Ik zei; ‘Nee, want tuinmans-

jongen is mijn vak.’ ‘Maar wil je dan 
wel de meiden helpen als dat nodig 
is?’ Dat wilde ik wel doen. Het werk 
bestond hoofdzakelijk uit helpen met 
kleden kloppen en lopers opnemen. 
Na een tijdje zei ze: ‘Je doet je werk 
zo goed, je mag ook onze schoenen 
poetsen’. Die schoenen moest ik ‘s 
morgens ophalen bij de slaapkamers, 
ze poetsen en dan ‘s middags weer 
terugzetten.

Bezetting
Ik werkte daar tijdens de Duitse bezet-
ting. Aan de kant van de Westzeedijk 
woonde meneer Mees, aan de kant van 
de Parklaan woonde meneer Jamin. 
Hij moest zijn huis uit want de Orts-
kommandant van Rotterdam wilde zijn 
huis hebben. Wij waren daar niet blij 
mee. Aan de ene kant zat de Ortskom-
mandant en aan de andere kant van de 
Westzeedijk zat de Stalmeesterij met 
allemaal Duitsers om de Ortskom-
mandant te bewaken, zodat dat hij niet 
om zeep geholpen zou worden via de 
tuin. Ze hebben daarom dat ijzeren 
hek helemaal ingepakt met prikkel-
draad. Onder dat hek zat een sloot, 
de Kievitssloot. Aan de ene kant had 
je het park en aan de andere kant was 
de tuin van Mees. Ik mocht vanwege 
mijn werk wel in de tuin. Ik liep met 
de kruiwagen door de tuin heen en 
bracht gras, takken en andere rommel 
naar de hoek van de Westzeedijk, waar 
we een vuilopslagplaats hadden. Als 
ik een Duitser tegenkwam groette ik 
gewoon en stak mijn hand op. Dat 
ging lang goed, maar David, de zoon 
van Jacob Mees, zei soms tegen mij: 
‘Harry, je hebt mij niet gezien, je weet 
van niks.’ Dan vroeg ik waarom. ‘Ja, 
er zijn Duitsers aan de voorkant bezig, 
ik wil liever niet gezien worden.’ 
Dan liep hij langs de perzikenmuur, 
waar perziken aan groeiden, over een 
stuk beton heen naar de tuin van de 
buurvrouw waar hij zich verstopte. Hij 
zag ook een keer dat ik met een beker 
water naar achteren liep. Vanuit zijn 
huis kon hij zo in de tuin kijken. Hij 
riep: ‘Harry waar ga je naar toe met 
dat water?’ ‘Dat is voor een Duitse 
jongen.’ Hij zei: ‘Weg ermee, dat ik 
wil niet hebben.’ Hij zei ook altijd: 
‘Niks oprapen in de tuin, zeker niet 
waar Duitsers lopen!’ De Engelsen 
gooiden pamfletten uit vliegtuigen 
en ik had ze opgeraapt en mee naar 
binnen genomen. Hij vroeg: ‘Waar 
heb je die vandaan?’ ‘Uit de voortuin’ 
‘Direct terugbrengen, want de Duitsers 
hebben die pamfletten misschien ook 
gezien.’
Op de dag van de bevrijding liep 
David naar de tuinmanswoning, pakte 
een grote draadschaar en begon al 
het prikkeldraad van het hek door te 
knippen terwijl de Duitsers er nog 
zaten. Toen ze hoorden waar hij mee 
bezig was kwamen ze direct kijken en 
riepen: ‘Wegwezen!’ Hij bleef knippen 
en zei: ‘Het is bevrijding, het is afge-

lopen, we zijn nu vrij!’ De Duitser trok 
zijn pistool en schoot hem terplekke in 
de tuin neer. Hij was niet ouder dan 22 
of 23 jaar, dat was vreselijk. Toen ik 
later aankwam was hij al dood.

Slachten
Ik moest ook leren slachten. In het 
ene tuinhuis stonden 24 hokken met 
konijnen, grote Lotharingers en ook 
een aantal veel kleinere Hollandse ko-
nijnen. Buiten hadden ze een hok vol 
kippen. De ene keer wilden ze een kip 
hebben, de andere keer een konijn. De 
tuinbaas wilde niet slachten, daarom 
moest ik konijnen van bijna een halve 
meter doodslaan en villen. Al die 
tijd dat ik daar werkte heb ik moeten 
slachten, maar ik mocht er zelf ook 
altijd wat van hebben.
Toen mevrouw Mees weer vroeg of ik 
huisknecht wilde worden zei ik: ‘Nee 
mevrouw, daar heb ik geen zin in, ik 
wil niet tussen de drie keukenprinses-
sen werken.’ ‘s Middags mocht in 
aanschuiven in de keuken voor warm 
eten. Dan zat ik ook tussen hen in, 
want de familie Mees zelf at niet in 
de keuken. Elke dag moest ik eerst 
bij keukenprinses Corry te vragen 
of er nog wat nodig was uit de tuin. 
Dan vertelde zij me wat ze nodig had. 
We hadden van alles in de tuin, zoals 
balkrootjes of komkommers. We had-
den een aardbeienbed. We kweekten 
groenten onder laag glas en onder 
hoog glas. Toen het zo erg was tijdens 
de bezetting lieten we zelfs langs de 
grintpaden nog bonen groeien. De kip-
pen uit het kippenhok liepen gewoon 
in de tuin rond en legden daar ook af 
en toe een eitje neer. Als ik zo’n eitje 
vond stak ik het voorzichtig in mijn 
zak. Dan liep ik naar de schuur voor 
een spijker, sloeg er aan beide kanten 
een gat in en kon zo gewoon het ei 
leegzuigen. Ik zorgde er wel voor 
dat die schil dan snel onder de aarde 
kwam.

Rode lucifertje
Meneer Mees hield van plagen. Op 

een keer zei hij tegen mij: ‘Wil jij even 
dat rode lucifertje gaan oprapen dat op 
het pad ligt van de Oranjerie. Dat pad 
heeft een lengte van zo’n 200 meter en 
dat moest ik dan helemaal uitlopen om 
dat lucifertje te zoeken. Je deed het 
gewoon omdat het zijn vraag was. Een 
keer wilde hij me laten schrikken. Hij 
wist dat ik altijd als eerste het tuinhuis 
binnenging om de konijnen te voeren. 
Toen ik die dag de deur opendeed 
hoorde ik een oorverdovende knal en 
schrok me wild. Hij had een rotje aan 
de binnenkant van de deur gehangen.
Aan het eind van de oorlog stuurde 
hij me met een handwagen met twee 
wielen naar de Moerdijkbrug. De 
Duitsers hadden daar de velden onder 
water laten lopen en je mocht daar nu 
vrij aardappels uit de grond halen. Aan 
de kant van Brabant zaten de Engelsen 
al. Aan deze kant van de brug was het 
nog steeds bezet gebied. ‘s Nachts 
ben ik bij een boer gaan slapen en de 
volgende dag heb ik zoveel mogelijk 
aardappelen uit de grond gehaald. 
Maar toen de aardappels eenmaal ge-
kookt waren bleek het dat ze een vieze 
zoetige smaak hadden omdat ze in het 
water hadden gelegen. Ze waren niet 
te eten. Eigenlijk heb ik al die moeite 
voor niets gedaan.
Op een dag had meneer Mees een geit 
gekocht bij een boer in Brabant. De 
boer is hem zelf nog wezen bren-
gen. Het was een groot dier en de 
tuinbaas moest hem slachten, maar die 
weigerde. Dus toen stond ik met mijn 
15e jaar dat grote beest te slachten. 
De tuinbaas beloofde wel om me te 
helpen. Hij zei: ‘Ik zal hem iets laten 
opsnuiven zodat hij bewusteloos 
raakt.’ Hij drukte een lap met ether 
tegen de bek van de geit aan, maar het 
beest raakte helemaal niet bedwelmd. 
We namen een groot mes en legden 
hem op de werkbank. De tuinbaas zei: 
‘Ik ga weg, ik blijf hier niet bijstaan!’ 
Hij liet het aan mij over om het beest 
te slachten. Later hoorde ik dat het 
beest niet te eten was, het vlees was 
helemaal aangetast door de etherlucht. 

Toch moesten ze het opeten.

Militaire dienst
Iedereen moest in militaire dienst in 
die tijd. Ik werd ingedeeld bij de Ko-
ninklijke Marine en werd uitgezonden 
naar Nederlands Indië. Ze hebben hun 
best gedaan bij het Ministerie van 
Defensie om mij in die tuin te houden, 
maar het is niet gelukt. Ik was zodoen-
de mijn werk bij Mees kwijt. Voordat 
ik naar Indië ging ben ik op jonge 
leeftijd getrouwd omdat je vrouw dan 
geld kreeg voor haar levensonderhoud 
en jij kreeg daar zakgeld. Mijn vrouw 
was toen 17 jaar. Na ruim een jaar 
mocht ik naar huis omdat de Japanners 
Indië bezet hadden. 

Muizenpolder
Na mijn militaire dienst heb ik onge-
veer zes jaar bij van Nelle gewerkt als 
tuinman. Om wat bij te verdienen ging 
ik ook de tennisbanen bijhouden. Ik 
heb ook nog een poosje in de fabriek 
gewerkt als er ‘s winters niet veel te 
doen was in de tuin. Later ben ik bij 
Kreisler en bij van Leer’s Vatenfabriek 
gaan werken. Maar de tuin ligt mij 
nog steeds aan het hart.
Het gebied heet nog steeds de Mui-
zenpolder en de tuin is er ook nog, 
maar alles is wel heel erg veranderd. 
De dochter van mevrouw Mees is 
later de eigenaar geworden. Mevrouw 
Mees is op 60 jarige leeftijd overleden 
door een val. Later is Jacob Mees 
hertrouwd met de moeder van Mach-
teld van Limburg Stirum. Hij is op 
85 jarige leeftijd overleden. Veel later 
hebben we met de dochter van Mees 
nog een keer door de tuin gelopen en 
bijgepraat. Nu hebben ze de tuin weg-
gedaan. Iedereen kan er nu in, er zijn 
wel openingstijden. De meeste mensen 
die nu de tuin bezoeken zitten op de 
kantoren in de omgeving.

Truus de Kwaadsteniet

Tuinmansjongen op Schoonoord
Dit is het persoonlijke verhaal 
van Harry van Hilten over zijn 
tijd als tuinmansjongen op de 
buitenplaats Schoonoord in 
de Muizenpolder.

“Ik kom uit een groot gezin van 4 jon-
gens en drie meiden. Mijn vader was 
werkman bij van Nelle. Hij werkte 
hard en wilde dat zijn zonen zijn 
voorbeeld zouden volgen. Ik zat op de 
ambachtsschool en leerde daar metaal- 
en houtbewerken. In de vakantie 
ging ik werken bij een tuinbaas op de 
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Schoonoord in 1905. (foto: Stadsarchief Rotterdam)
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Scootmobielen in alle  maten
Het kunstwerk 
van uw Tandprotheticus
Zitcomform op maat gemaakt
50+ Oog/Zorgweken
Op de achterpagina:
Zorg en gezelschap, dag en nacht



Fietsen zit er voor de heer van Dam niet meer in, 
evenwichtsstoornissen gooien daarvoor roet in 
het eten. Maar erop uit, wil hij nog wel. “Ik zag 
een advertentie over het Welzijnswarenhuis in de 
krant staan en dacht ik ga daar eens kijken. Ik ben 
ontzettend vriendelijk en vakkundig geholpen door 
Frans, een echte rot in het vak.” Frans Wietzes is 
eigenaar van het Welzijnswarenhuis en heeft al 
meer dan 30 jaar ervaring in de mobiliteit hulpmid-
delenbranche.

“We hebben inderdaad een ruim assortiment”, 
vertelt Frans, “naast de scootmobiel van de heer 
Van Dam leveren wij ook rolstoelen, rollators, 
sta-op stoelen, hoog-laag ledikanten en ADL-

hulpmiddelen. Alles eerlijk geprijsd.” “De prijs is 
in deze tijd belangrijk”, zegt Frans, “maar wat ik 
zelf veel belangrijker vind, is dat de klant bij ons 
nog koning is. Wij nemen uitgebreid de tijd voor 
onze klanten om tot een juiste keuze voor aanschaf 
van een hulpmiddel te komen.”

Het Welzijnswarenhuis is gevestigd aan de Schin-
kelse Baan 6 in Capelle aan den IJssel,(CapelleXL) 
U kunt geheel vrijblijvend onze showroom binnen 
lopen. Voor de deur is er gratis parkeergelegenheid. 
Wij zijn geopend van dinsdag tot vrijdag van 10:00 
uur tot 17:00 uur. Wij zijn telefonische bereikbaar 
onder nummer 010-7600122 U kunt ook onze web-
site bezoeken op www.welzijnswarenhuis.nl

Scootmobielen in alle soorten en 
maten bij het Welzijnswarenhuis

In de ruime showroom aan de Schinkelse Baan in Capelle aan den IJssel vertelt de 
heer Van Dam trots over zijn net nieuw aangeschafte scootmobiel. “Hij rijdt net zo 
hard als mijn vrouw fietst, dus we kunnen er weer heerlijk samen op uit”, glundert hij.
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U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met 071-5246464

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

Het CHDR (Centre for Human Drug Research) verricht sinds 1987 
hoogwaardig geneesmiddelonderzoek met nieuwe en bestaande genees-
middelen bij patiënten en gezonde vrijwilligers. De onderzoeken vinden 
plaats in ons, volledig ingerichte, klinisch centrum. De onderzoeken dragen 
bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en vinden 
plaats conform de internationale regelgeving en volgens de hoogste kwalit-
eitsnormen. Het CHDR is gevestigd in Leiden en werkt nauw samen met 
de Universiteit Leiden en de klinische afdelingen van het LUMC (Leids 
Universitair Medisch Centrum).

GEZONDE VRIJWILLIGERS (m/v, 45-70 jaar)

Voor een onderzoek naar de invloed van vezelinname op gezondheid 
gemeten met behulp van een milkshake test zoeken wij gezonde 
mannen en vrouwen die: 
● tussen de 45 en 70 jaar zijn ● geen medicatie gebruiken 
● niet gerookt hebben in de afgelopen 15 jaar 
● vrouwen zijn postmenopauzaal of gesteriliseerd
De studie: 
● vooraf een informatiebijeenkomst en een medische keuring (2x 1 uur) 
● 4 studiedagen (4 uur) ● thuis innemen van het onderzoeksmiddel 
● studieduur totaal ca. 7 maanden ● vergoeding min. € 2.222,-.

HELPT U
MEE?

Ceres SE scootmobiel
De Ceres SE is compact en comfortabel, een ideale 
combinatie. Zijn compactheid en korte draaicirkel maken 
hem zeer geschikt voor gebruik in winkels.  

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

www.welzijnswarenhuis.nl

Leverbaar 

in rood en 

zilver

Vierwiel scootmobiel Mercurius - 4
Zeer comfortabele en wendbare scootmobiel met 
een fraai vormgegeven digitaal scherm met 
kilometerteller. Maximale snelheid: 15 km/u. 
Direct uit voorraad leverbaar!

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

Tijdens de mobiliteitsweken van 
vrijdag 13 maart tot en met 18 april

tot 20% korting op scootmobielen

Sedna Premium scootmobiel
De Sedna is licht in gewicht en compact in omvang. 
In minder dan een minuut opvouwbaar. 

Ideaal voor korte afstanden en extra handig om 
te besturen in restaurants, winkels of 
kleinere ruimtes.

Gratis parkeren 

voor de deur!

Schootmobiel kopen?

Laat u informeren over:
- de wendbaarheid
- de oplaadtijd van accu’s
- de actieradius
- de vering
- de drempelhoogte
- het meenemen in de auto

zodat u een scootmobiel 
aanschaft die volledig bij uw 
situatie past.

Wij helpen u graag!

GEZ
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Langer
veilig 
thuis
met de slimme 
energiemeter  
in huis

Hoe werkt dat?
In veel huizen is in de meterkast een 
slimme energiemeter aanwezig. In dit 
onderzoek wordt deze verbonden met 
een kastje: Cloudia. Door het stroom
verbruik kunnen bepaalde situaties 
worden herkend. Bijvoorbeeld: als 
iemand is gevallen en niet meer kan 
opstaan, dan ziet de Cloudia dat de 
waterkoker niet meer wordt gebruikt. 
Met u samen wordt een meldings
systeem ontwikkeld. Als u meedoet 
krijgt u de Cloudia thuis. We vragen 
u om een vragenlijst in te vullen 
of een vraaggesprek te voeren. Uw 
privacy wordt beschermd.

Wilt u meedoen?
We zoeken ouderen om samen met 
ons het meldingssysteem te ontwik
kelen. Woont u zelfstandig of kent u 
een oudere die zelfstandig woont? 
Doe mee aan ons onderzoek!

Als u meedoet ontvangt 
u een VVV-cadeau kaart 
t.w.v. €25. Na afloop van 
het onderzoek krijgt 
u nogmaals een VVV-
cadeau kaart van €25. 

Als u meedoet ontvangt 
u een VVV-cadeau
t.w.v. €25. Na afloop van 
het onderzoek krijgt 
u nogmaals een VVV-
cadeau

Aanmelden of meer informatie? 
Bel of e-mail Sophie Korenhof, 
arts-onderzoeker.
Tel.: 06-19347192 
E-mail: s.korenhof@erasmusmc.nl
Website:  
langerveiligthuis-onderzoek.nl

We zijn op zoek naar deelnemers voor het onderzoek ‘Langer Veilig Thuis’. In dit 
onderzoek kijken we samen met u of de slimme energiemeter kan worden gebruikt 
om ouderen langer, veilig zelfstandig te laten wonen.  

Het Kunstwerk van uw Tandprotheticus!
-  Advertorial  -

De tandprotheticus is dé specialist in de mond-
zorg voor uitneembare constructies. Denk niet 
alleen aan een kunstgebit - volledige gebitspro-
these genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan 
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.

Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze hoogste 
prioriteit. We proberen iedereen blij te maken 
met zijn of haar nieuwe prothese. Met een team 
van ‘vakidioten’doen we daar iedere dag ons 
best voor!”

Gewoon bellen
Voor een afspraak kunt u heel eenvoudig 
Venrooy Tandtechniek bellen. U heeft geen 
verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts, 
tandarts of van een ziekenhuisarts. De tandpro-
theticus is vrij toegankelijk en een belangrijk 
deel van de zorg die geleverd wordt valt onder 
de basisverzekering. Wel zo fi jn!

Schat aan ervaring
Natuurlijk werkt Venrooy Tandtechniek nauw 
samen met andere behandelaren. Denk aan de 
tandarts, de tandarts/implantoloog en de mond-
hygiënist. Zoals de tandprotheticus ervaring 
heeft met uitneembare gebitsprotheses, hebben 
andere beroepsgroepen in de mondzorg hun 
specialismen. Samen kunnen ze u de beste zorg 
leveren.

Prima zorg
De tandprotheticus kan u bijvoorbeeld verwij-
zen naar een mondhygiënist om tandsteen te 
verwijderen. En hij zoekt bijvoorbeeld contact 
met een tandarts wanneer uw gebit deels bestaat 
uit natuurlijke tanden en kiezen. Die verdienen 
evengoed prima zorg. Andersom verwijzen 
tandartsen cliënten met grote regelmaat naar een 
tandprotheticus voor het aanmeten en vervaardi-
gen van een gebitsprothese.

Beste oplossing
U kunt bij Venrooy Tandtechniek niet alleen 
terecht voor een  ‘normale’ gebitsprothese. Voor 
menigeen is een klikgebit de beste oplossing. 

Heeft u bijvoorbeeld sterk geslonken kaken? 
Dan is er mogelijk onvoldoende stabiliteit voor 
een goed functionerende prothese. Grote kans 
dat u wel gebaat bent bij een prothese die wordt 
geplaatst op een implantaat dat door de tandarts 
/ implantoloog als een schroef in uw kaak wordt 
vastgezet.

Beter passen
Functioneert uw natuurlijke gebit niet meer? 
Heeft u een slecht passend of verouderd kunst-
gebit? Al dat ongemak is onnodig. Breng  een 
bezoek aan Venrooy Tandtechniek. Vaak hebben 
zij de beste oplossing voor u. Met nieuwe tech-
nieken en materialen kan Venrooy Tandtechniek 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kunstgebit 
beter past.

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik van hyper-
moderne 3D technieken. Hiermee kan niet alleen 

sneller, maar ook nauwkeuriger een perfect pas-
send kunstgebit worden gemaakt. De nauwkeu-
righeid van de moderne scanners is zó groot dat 
een te ruim zittend kunstgebit tot het verleden 
behoort. De scanners meten de prothese aan alle 
kanten op en digitaliseren de meetgegevens tot 
op een tiende millimeter nauwkeurig.Vervol-
gens wordt het kunstgebit uit een blok kunststof 
gefreesd, zonder enige afwijking. Zo heeft u in 
amper 14 dagen een perfect passend kunstgebit.

Kunstgebit Express
Bent u niet mobiel en toe aan een nieuw gebit? 
Wij komen bij u thuis!

Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 18 jaar, met 
vestigingen op de Oudedijk 140 in Rotterdam en 
op het Raadhuisplein 46 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. In mei 2018 is de praktijk in Nieuwerkerk 
verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de over-
kant van het plein, boven de bank.
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met Mond-
zorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt u er voor alle 
mondzorg terecht!

Vraag vrijblijvend informatie:

Venrooy Tandtechniek Kunstgebitten
Oudedijk 140/Hoek Willem Ruyslaan
Rotterdam-Kralingen
Telefoon 010-4117870

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633

Geopend: maandag t/m vrijdag, 
09.00 tot 17.00 uur

www.venrooytandtechniek.nl

Venrooy Tandtechniek is de specialist in deskundig aanmeten en 
vervaardigen van gebitsprotheses. Uw gebit is belangrijk. Niet 
alleen om er keurig uit te zien, ook om er goed mee te kauwen.  
Wanneer uw natuurlijke gebit niet meer voldoet, bent u bij Venrooy 
Tandtechniek aan het juiste adres. De broers Danny en Erik Venrooy 
zijn beiden tandprotheticus.

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

HET BESTE KUNSTGEBIT 
HAALT U BIJ HOGADENT

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts 
deze er pijnvrij uit op een prettige manier



  De voordelen van Voorbrood Meubelen en Fit-
form zetten we even op een rij:

    • Voor u individueel op maat gemaakt, waarbij we 
zelfs bij u thuis kunnen komen meten;

    • 10 jaar Garantie Waarborg;

    • Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan;

    • Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk 
verstelbaar;

    • Volledig ergonomisch verantwoord & weten-
schappelijk onderbouwd;

    • Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren.   

 Voorbrood Meubelen: 
Uw Fitform specialist!   
  Voorbrood Meubelen is altijd op zoek naar partners die hun waarden op het gebied 
van service, kwaliteit en klantgerichtheid delen. Fitform is één van die partners. 
Het maatwerk zitcomfort van Fitform verhoogt namelijk al 40 jaar het welzijn van 
heel veel mensen. Om dit te vieren kunt u nu profiteren van onze jubileumaanbie-
ding: de luxe en zeer complete Fitform 580 Elevo jubileumeditie. 
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GEZ

Dorpsstraat 119 Geopend 9.00-18.00, 
2761 AN Zevenhuizen    vrijdag tot 21.00 
(0180) 63 11 11 zaterdag 10.00-17.00
VOORBROOD.NL GRATIS PARKEREN

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

DOE MEE!

50+ OOGZORGWEKEN

GRATISCONSULTt/m 31-03-2020
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woonde er. Achteraan de weg 
had kruidenier Jan Ketting zijn 
winkeltje, waar ook manufacturen 
verkrijgbaar waren en naast hem 
de nering van Jaap en Co Rasser, 
de melkboeren. Ze woonden in de 
bocht naar Pernis en daar waren 
ook hun klanten bij wie ze aan huis 
bezorgden, behalve op zondag. 
Achter hun huis was de deel en 
daar weer achter de stal van Nelly, 
de hit die de kar trok. Op de deel 
was het doorgaans lekker koel en er 
was een grote betonnen waterbak. 
Daarin werd de melk koel gehou-
den in bussen van veertig liter. De 
melk werd elke dag gebracht door 
de rijder van melkfabriek Lengkeek 
in Hoogvliet. Bij terugkomst werd 
de overgebleven melk gekarnd in 
een melkbus met onderaan een 
platte schijf met gaatjes, die je met 
de hand op en neer moest bewegen. 
Het werd na verloop van tijd 
karnemelk en dan dreef de boter 
er bovenop. Het karnen was best 
zwaar werk.

In de schoolvakantie mocht ik mee 
op de paardenwagen. Onderweg 
aan de Pastoriedijk woonde een 
mevrouw, die dagelijks Nelly 
trakteerde op lekkere hapjes. Dat 
wist de hit precies en dan was het 
dier niet meer vooruit te branden. 
Zo ook een keer toen Nelly naar 
hoefsmid Veerbeek moest. ‘s Mor-
gens had hij geen tijd het trekpaard 
te beslaan, dus moest ik in de 
middag Nelly naar Pernis brengen 
voor nieuwe hoefijzers. We gingen 
slenterend op weg en ineens wilde 
ze niet verder, maar naar de wei.
Sijmen de Vries was de knecht 
van de Rassers en hij bezorgde 
meestal met de transportfiets. Op 
een keer was er een feestoptocht en 
daarin reden we mee met een mooi 
versierde wagen.’’

Pendrecht
De 72-jarige Jaap Huisman (green-
house1947@gmail.com) heeft ook 
een melkverleden. Hij memoreert: 
“Ik heb gewoond in de Korte Dreef 
in tuindorp Vreewijk, van 1948 tot 
april 1958. Tijdens de schoolvakan-
ties en soms op zaterdagen hielp 
ik melkboer Groeneweg(en). Hij 
bezorgde vanuit zijn huisadres op 
het eind van de Oude Dorpsweg 
in Rotterdam-Zuid, vlak bij de 
Koedood. Mijn broer was er ook 
vaak bij. Wij werkten in Pendrecht, 
maar in welke straten weet ik niet 
meer. Waar hij de melkproducten 
vandaan kreeg, kan ik mij niet her-
inneren. Wel dat ik op een gegeven 
moment een ongeluk kreeg door 
een gebroken melkfles. Het leverde 

me een flinke wond op, die nog 
steeds duidelijk zichtbaar is. Mijn 
vader vond dat voldoende en daar-
door kwam aan onze melkbezor-
gingsactiviteiten een abrupt einde.’’

Hechtingen
Glas van een gebroken fles was 
voor een melkbezorger een grote 
en gevaarlijke vijand. Als joch van 
twaalf was ik hulp bij melkboer 
Cor Houtbraken in de Afrikaan-
derwijk. Op zaterdag kwam de 
vrachtwagen van melkfabriek De 
Combinatie twee keer langs om 
de voorraad aan te vullen en leeg 
fust af te voeren. Op de trekker 
stond een grote tank, die via een 
vulslang met tuit de kraanbus van 
losse melk voorzag. Bij die tank 
stonden een paar kratten met fles-
sen karnemelk. Cor wilde er een 
dozijn en ik sprong op de trekstang 
van de aanhanger om ze te pak-
ken. Dat ging mooi mis, ik viel. 
Flessen kapot en ik voelde bloed 
stromen uit mijn linkerzijde. Als 
een haas naar huis, waar moeder 
me direct naar de hulppost van 
het Zuiderziekenhuis stuurde. Ik 
rende erheen en werd vanwege het 
bloedverlies gelijk geholpen. Ik 
had een stevige snee opgelopen en 
die werd gedicht met hechtingen, 
met een tetanusspuit als afronding. 
Een paar uur later was ik terug in 
het pakhuis. Houtbraken stuurde 
me naar huis met een extra gulden 
als troost. De week daarop hoefde 
ik niet te komen helpen. Cor wilde 
dat de wond goed genas en ook dat 
de hechtingen eruit moesten zijn. 
Ik vreesde voor het geld dat ik dan 
zou missen. Voorbarig, want toen ik 
een week later kwam vertellen dat 
ik weer kon komen helpen, kreeg ik 
mijn ‘loon’ van vier papieren gul-
dens en ook nog een briefje van een 
rijksdaalder. Zijnde de gulden die 
ik altijd kreeg van zoon Piet voor 
helpen bij zijn winkel en 60 cent 
van broer Willem wiens melkbus-
sen ik dagelijks boende. De overige 
90 cent was vergoeding voor de 
fooi die ik was misgelopen. Cor 
Houtbraken was een beste baas!

Reacties: reinwol@outlook.com

Herman Valster (h.valster4@upcmail.nl) brengt via email zijn ‘melkboeren-ervaring’ in herin-
nering. “De Hey was een gehucht tussen Heyplaat en Pernis en verbond ooit de twee dorpen 
met elkaar. De buurtschap bestond uit boerderijen en rijtjes arbeiderswoningen. In 1956 
hield het op te bestaan, want er werden havens gegraven.’’ De naamgeving veranderde toen 
in Heijplaat.

Herman verder: “Vooraan de Hey, bij 
Heijplaat, waar vroeger de Heyse-
haven was (vandaar de naam) waren 
winkels van kruidenier Frank Ver-
meer, bakker Nico, groenteboer Jan 
Koster, fietsenmaker Mees Nederlof, 
café Piet Lagendijk en aardappelboer 
Koster. Ook lorrenboer Frans Schets 

Woningen bij de Heysehaven 
in 1971. Foto verzameling Rein 

Wolters

Hitje wilde 
geen nieuwe hoefijzers

Herman Valster op de bok van de versierde melkkar met zijn ‘baas’ Jaap Rasser. Foto Herman ValsterHerman

In 1920 was de Heysehaven – met rechts de Courzandseweg - nog werkelijk een haven. 
Foto verzameling Rein Wolters

Koelijs langs de stoeprand

Ab Biedermann (Carel Vosmaerstraat 42, 
2274 XX Voorburg) laat via een door de 
post bezorgde brief weten dat hij is geboren 
op 28 maart 1936 op de ‘s-Gravendijkwal 
hoek Snellinckstraat. “Dat was een groot 
hoekhuis, dat niet warm te stoken was en in 
1943 is gebombardeerd. Gelukkig waren wij 
in 1939 verhuisd naar de Eerste Middel-
landstraat 41, op de hoek Henegouwerlaan, 
boven een filiaal van de Amsterdamsche 
Bank. In die woning hebben we de gehele 
Tweede Wereldoorlog gewoond tot 1947. In 
de omgeving waren drie melkboeren. Aan 
de overkant, op de hoek van de ‘s-Graven-
dijkwal, was een filiaal van melkfabriek 
Aurore.

In de richting van de Korte Bajonetstraat 
kreeg je eerst het café ‘De Kleine Witte’ en 
daarnaast de melkwinkel van J.J. van Oos-
ten. Boven het café hing een bord met als 
tekst ‘Verboden voor joden’. Daar woonde 
een belangrijke SS-officier, ene Kielbur-
ger, die altijd voor het raam stond in zijn 
uniform om zich goed te laten profileren. 
Uiteraard was hij na Bevrijdingsdag 5 mei 
niet meer te zien. Hij zal wel gevlucht zijn, 
of opgepakt.

Naast ons huis was een winkel van de Rot-
terdamsche Melk Inrichting (RMI of Ermi) 
met als filiaalhoudster juffrouw De Bie. Met 
haar hadden mijn ouders goede contacten. 
Voor de koelkast in de winkel werden 
drie keer per week langwerpige ijsstaven 
bezorgd die door de Heineken Brouwerij 
werden gemaakt. De grote blokken werden 
met een pikhaak verplaatst. Er bleven altijd 
wel afgebroken stukken ijs langs de stoep-
rand liggen, die wij weer gebruikten voor 
onze veel kleinere koelkast.

In de oorlogsjaren kreeg mijn vader van juf-
frouw De Bie de lege kaaskistjes en daarvan 
maakte hij onder meer konijnenhokken voor 
op het balkon. Toen vader later onderge-
doken was, maakte hij hiervan voor mij 
speelgoed waarvan ik nog steeds een deel 
bewaard heb. Door het artikel over melk-
boeren in De Oud-Rotterdammer kwam dit 
weer bij mij in herinnering en ik vind het 
leuk dit met de lezers te delen.’’

Een van de vele ijswagens die langs cafés en 
zuivelwinkels reed.

Rechts café ‘De Kleine Witte’ en links de Am-
sterdamsche Bank waar Ab Biedermann boven 

woonde. Foto’s Jan Roovers/Arnoud Voet
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Bergselaan
De foto van de Bergselaan (nr. 208, 4 
februari 2020) bracht bij mij de oorlog 
en bevrijding terug in mijn geheugen. 
Wij woonden tijdens de oorlog, na 
uitgebomd te zijn op Schiedamseweg, 
in de Schiebroekselaan. Verscholen 
achter een gordijn zag ik als kind de 
Duitse soldaten door de laan lopen 
(11 nov. 1944). De bomen in de laan 
werden geplunderd voor de kachel. Na 
honger, kou en spanning kwam einde-
lijk de bevrijding. Door de Schie-
broekselaan kwamen enorme kabels 
te liggen voor het grote kampement 
van de Canadezen in de Bergselaan en 
op het Lisplein. Met mijn vriendin-
netje Magda speelden wij bij het 
kampement. Op een gegeven moment 
zagen wij een pukkel (rugtas) liggen 
en pikten die stiekem mee. Wij werden 
achterna gezeten door een soldaat, 
die al razend en tierend van alles naar 
ons schreeuwde en de pukkel uit onze 
handen griste. De bevrijders waren 
onze vrienden niet meer!
Voor Kerstmis 1946 (we konden weer 
eten) ging mijn moeder een konijn ha-
len bij de waterstokerij in de Lisstraat 
(staat net niet op de foto). Ook hier 
mijn teleurstelling, dat flappie niet in 
een hokje zat maar in de pan!!
In de Bergselaan had je de banketbak-
kerszaak van Vroon. Die had heerlijk 
gebak na de bevrijding en dat was me 
wat!

Bill Wilbers
06-40015997
billwilbers@yahoo.com

Bioscoopborden
In De Oud-Rotterdammer van 24 de-
cember j.l. las ik een ingezonden brief 
van Cok van der Reijden over bio-
scoopborden. Hij sprak zijn verbazing 
uit dat Leo Mineur in het verleden zo 
veel aandacht over dit onderwerp heeft 
gekregen. Ikzelf was oomzegger en 
heb oom Leo zeer goed gekend. Hij 
was een markant figuur en naar mijn 

bescheiden mening toch wel een kun-
stenaar. Behalve bioscoopborden heeft 
hij heel mooie schilderijen gemaakt. 
Maar daarvan kon je in die tijd niet 
leven en de reclameschilderkunst was 
een bron van inkomsten. Het bedrijf 
was begin 1900 al gestart door de heer 
Engelman en oom Leo nam het in 
1925 over. Het was gevestigd aan de 
Pompenburgsingel en was toen zeer 
toonaangevend in deze branche. He-
laas werd het verwoest door het grote 
bombardement in mei 1940. Enige 
tijd later werd opnieuw gestart in de 
Insulindestraat onder de ‘luchtspoor-
weg’. Ik kwam er toen regelmatig en 
kreeg, voor die tijd in de oorlog heel 
fijn, verfspullen mee. Als er een trein 
over kwam, was dat een hels kabaal. 
Zover ik mij kan herinneren werkte 
hij o.a. voor de bioscopen Capitool en 
Arena. Oom Leo was, denk ik, geen 
echte zakenman en het bedrijf zal het, 
door de concurrentie, zeker moeilijk 
gehad hebben. Privè was zijn leven 
niet altijd gelukkig. Helaas kinderloos, 
bombardement, zijn vrouw Lena Wolf 
stierf vroeg en hijzelf werd nog rede-
lijk jong jarenlang in het verpleeghuis 
St.Antonius op de Binnenweg ver-
pleegd en is daar gestorven. Ik ben blij 
dat aan zijn leven toch behoorlijk veel 
aandacht werd besteed in de publiciteit 
en in de prachtige muurschildering op 
Katendrecht. Oom Leo was voor de 
oorlog toch een bekende persoonlijk-
heid en het is goed dat aan bekende 
oud-Rotterdammers de nodige aan-
dacht werd en wordt besteed.

A.A. Mineur
aa.mineur@kpnmail.nl

Café De Fles
Met interesse zag ik een foto van café 
De Fles in de krant van dinsdag, 7 
januari. In de jaren vijftig zat ik op de 
Ambachtsschool aan de Gordelweg 
(nu gesloopt). Met mijn vriend Dick 
Stoffers gingen we af en toe in De 
Fles naar jazz luisteren in een leuke 

intieme atmosfeer, dit was een mooie 
herinnering.

Joost Koedoot
Tigard, OR, USA
k.joost@comcast.net

Goede raad is duur
Jaren geleden werd ik benoemd tot 
directeur van een grote school: 300 
meisjes, 18 leerkrachten, die Frans, 
Duits, Engels, Algebra, Aardrijks-
kunde en nog veel meer gaven. Ik was 
erg vereerd. De mensen kenden hun 
vak en deden hun plicht. Toch was er 
iets. De meeste leraressen waren 60 
jaar en de kleinste groep was rond de 
25. In de lerarenkamer zaten de twee 
groepen apart. Als 38-jarige zat ik daar 
tussen in. Ik ging op een avond naar 
iemand van het Bestuur. Een oude rot 
in het vak. Hij zei: “Verzin een feest. 
Ruim een klaslokaal leeg. Laat ze alle-
maal komen mét hun huisgenoot. Zorg 
voor drank en hapjes. Niemand mag 

naar huis voordat hij dronken is en u 
zorgt voor een busje.” Ik luisterde naar 
de bejaarde bestuurder. Het feest vond 
plaats. Stijfjes schreed iedereen binnen 
en gearmd zwierden zij naar huis. Nu 
braken fijne maanden aan. Nooit was 
de sfeer op school zo gezellig geweest. 
Warmte hing in gangen en trappenhui-
zen. De resultaten van de leerlingen 
vlogen vooruit. O, wijze oude man, 
goede raad was niet duur.

Dr. Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Vakantiewerk in quarantaine-
inrichting
Na het lezen van het artikel van Arie 
van der Stoep in De Oud-Rotterdam-
mer van 21-1-2020 wil ik vertellen 
dat ik in 1969 ook vakantiewerk heb 
gedaan in de quarantaine-inrichting op 
Heijplaat. Ik was toen 18 jaar. Vanaf 
het huis waar ik met mijn ouders 

woonde was het een klein kwartier 
fietsen. Thuis had ik mijn witte 
huishoudschoolschort al voorgedaan. 
Bij de poort aangekomen werd die 
geopend door een portier met een zee-
manspet op. Hij was ook een bewoner 
en zei dan: “Goeiemorgen zuster.” 
En ik groette terug: “Goeiemorgen 
kapitein.”
Ik werkte op de vrouwenafdeling on-
der leiding van zuster Van Dommelen 
en hielp voornamelijk in de keuken 
met het klaarmaken van brood, thee en 
koffie. De thee en koffie bracht ik ook 
rond. Verder heb ik heel veel moeten 
afwassen, soms met een vaatwasser 
die ik moest vullen/uitruimen. Soms 
mocht ik een bewoner helpen met 
eten geven. Eens voerde ik een oud 
mevrouwtje, dat bedlegerig was, een 
kommetje pap. Ze at het met smaak. 
Maar de volgende dag miste ik haar. 
Bij navraag bleek ze de afgelopen 
nacht te zijn overleden. Zoiets vergeet 
je je leven lang niet meer. Na ruim 50 
jaar weet ik het nog. Op het genoemde 
strandje mocht ik van mijn ouders niet 
komen, evenals op het strandje bij 
pier7. Dat was me verboden nadat ik 
er een keer gezwommen had en onder 
de stookoliespikkels was thuisge-
komen. Met petroleum moesten die 
eraf gehaald worden. Maar ja, het 
drijvende zwembad was in de winter 
van 1962/1963 kapotgevroren en als je 
wilde zwemmen moest je naar Pernis, 
een half uur fietsen. Later is er weer 
een nieuw zwembad gekomen, maar 
ook dat is nu al jaren buiten gebruik 
en in verval. Het dorp Heijplaat is 
beslist de moeite waard om eens een 
kijkje te gaan nemen. Er is in de loop 
der jaren veel veranderd, maar de sfeer 
van het “oude dorp” is nog hetzelfde.

Nel Plugers- Korteweg
Delft
p.plugers@hetnet.nl

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

Wandeltocht Beneluxtunnel
Ik bekeek de wandeltochten die ik in het verleden heb gewandeld en kwam 
een schaaltje tegen van de Beneluxtunneltocht; Kwmars in 1967 Schiedam. 
Op het schaaltje staat een afbeelding van de Tol-O-Maat. Luxe auto’s betaal-
den fl 1 en vrachtverkeer 2,50. Ik herinner mij van de opening van de tunnel 
dat koningin Juliana de tunnel zou openen door een rijksdaalder vanuit de bus 
in het mandje te gooien. De rijksdaalder viel ernaast. Een klein kind raapte 
deze op, gooide hem in het mandje en de tunnel ging open.
Aad Onderstal, Haonderstal@hotmail.com

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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abonnementen (9-13 uur):
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Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. zich toe-eigenen (veroveren); 7. schoolvak; 12. langs (over); 13. stadion van Ajax; 14. vertragingstoestel; 15. godsdienst (afk.); 
17. rivier in Duitsland; 19. jongensnaam; 21. familielid; 22. glansverf; 24. uitgaansgelegenheid; 27. harde duw; 28. Indische dakbe-
dekking; 30. meisjesnaam; 31. eikenschors; 32. onroerend goed (gebouw); 33. scheepsvloer; 35. half gekamd wollen garen; 37. 
drankbuffet; 38. kwajongen; 41. dun en mager; 42. etenbereidster; 44. gebogen; 46. legerplaats in open veld; 47. operalied; 48. 
aantekeningen maken; 49. plaats in Duitsland; 50. miljoenvoud (in samenst.); 52. ver naar beneden; 54. plaats in Overijssel; 56. 
krankzinnig; 58. zoetstof; 61. bouwland; 62. houten loods of keet; 64. klein hertje; 65. deel van een zeilschip; 67. spuugzat; 68. ver-
waande houding; 70. toespraak; 72. zangstem; 73. relaties onderhouden; 76. deel van gelaat; 77. neon (scheik. afk.); 78. spijslijst; 
79. bloembeginsel; 81. kippenproduct; 82. mannetjes bij; 83. stuk grasland; 84. familielid; 86. kostuum (volkstaal); 87. turnoefening.

Verticaal
1. Europees land; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. vordering; 4. hemellichaam; 5. voorjaarsbloem; 6. windrichting; 7. breed 
stuk chocolade; 8. schaaldier; 9. rivier in Utrecht; 10. maanstand (afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16. huisdier; 18. bloeiwijze; 20. 
plotselinge haal of trek; 21. nachtgewaad; 23. aanlegplaats voor schepen; 25. roofvis; 26. schriftelijk bewijsstuk; 27. wandelplaats; 
29. kostbaar papier; 32. verpakkingsmateriaal; 34. voertuig; 36. jonge klare; 37. explosief; 39. gebergte in Rusland; 40. vroegere 
naam voor Zaïre; 42. viskorf met deksel; 43. Nederlandse prinses; 45. voormalig Chinees leider; 46. klein paardje; 51. ieder; 53. 
Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 54. weerjaarboek; 55. vruchtbare stof; 56. zeer spoedig; 57. bewaarplaats voor vis; 59. deel 
van de hals; 60. levensbestemming (missie); 62. landstreek in Gelderland; 63. amfibie; 66. Engels bier; 67. jongensnaam; 69. kip-
penloop; 71. aanwijzend voornaamwoord; 73. bladader; 74. azijn; 75. dringende behoefte; 78. knotsgek; 80. baarsachtige vis; 82. 
muzieknoot; 85. inhoudsmaat (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een alledaagse wijsheid die luidde:

Wat weg is, komt vaak niet terug

Veel inzenders hadden de goede oplossing gevonden. En uit al die goede inzendingen hebben we weer vijf prijswin-
naars geloot die ieder een exemplaar krijgen toegezonden van het boek ‘Poffen’ van Peter Bakker over het Noorder-
eiland. De prijswinnaars zijn: H. Horstman, G.J. Verhoeff, Ton Smit, A. van der Horn en C. De Grijp.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs beschikbaar. Namelijk vijf exemplaren van het boek 

‘Rotterdam Tuindorp Vreewijk, De Vaan, Valkeniersbuurt in de 
20e eeuw, van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw oplos-
sing voor DONDERDAG 12 MAART 2020 12.00 UUR bij ons 
binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of via de 
post naar De Oud Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.
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Horizontaal  1. zich toe-eigenen (veroveren); 7. schoolvak; 12. langs (over); 13. stadion van Ajax; 14.
vertragingstoestel; 15. godsdienst (afk.); 17. rivier in Duitsland; 19. jongensnaam; 21. familielid; 22.
glansverf; 24. uitgaansgelegenheid; 27. harde duw; 28. Indische dakbedekking; 30. meisjesnaam; 31.
eikenschors; 32. onroerend goed (gebouw); 33. scheepsvloer; 35. halfgekamd wollen garen; 37. drank-
buffet; 38. kwajongen; 41. dun en mager; 42. etenbereidster; 44. gebogen; 46. legerplaats in open veld;
47. operalied; 48. aantekeningen maken; 49. plaats in Duitsland; 50. miljoenvoud (in samenst.); 52. ver
naar beneden; 54. plaats in Overijssel; 56. krankzinnig; 58. zoetstof; 61. bouwland; 62. houten loods of
keet; 64. klein hertje; 65. deel van een zeilschip; 67. spuugzat; 68. verwaande houding; 70. toespraak;
72. zangstem; 73. relaties onderhouden; 76. deel van gelaat; 77. neon (scheik. afk.); 78. spijslijst; 79.
bloembeginsel; 81. kippenproduct; 82. mannetjesbij; 83. stuk grasland; 84. familielid; 86. kostuum
(volkstaal); 87. turnoefening.

Verticaal  1. Europees land; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. vordering; 4. hemellichaam; 5. voor-
jaarsbloem; 6. windrichting; 7. breed stuk chocolade; 8. schaaldier; 9. rivier in Utrecht; 10. maanstand
(afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16. huisdier; 18. bloeiwijze; 20. plotselinge haal of trek; 21. nachtge-
waad; 23. aanlegplaats voor schepen; 25. roofvis; 26. schriftelijk bewijsstuk; 27. wandelplaats; 29. kost-
baar papier; 32. verpakkingsmateriaal; 34. voertuig; 36. jonge klare; 37. explosief; 39. gebergte in Rus-
land; 40. vroegere naam voor Zaïre; 42. viskorf met deksel; 43. Nederlandse prinses; 45. voormalig
Chinees leider; 46. klein paardje; 51. ieder; 53. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 54. weerjaar-
boek; 55. vruchtbare stof; 56. zeer spoedig; 57. bewaarplaats voor vis; 59. deel van de hals; 60. levens-
bestemming (missie); 62. landstreek in Gelderland; 63. amfibie; 66. Engels bier; 67. jongensnaam; 69.
kippenloop; 71. aanwijzend voornaamwoord; 73. bladader; 74. azijn; 75. dringende behoefte; 78. knots-
gek; 80. baarsachtige vis; 82. muzieknoot; 85. inhoudsmaat (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Café de Reünie op de Kaap
Kapenezen, Katendrechters, bewoners 
van jong, oud tot nieuw, kunnen elkaar 
weer ontmoeten tijdens een nieuwe 
editie van Café de Reünie op zaterdag 
14 maart in Verhalenhuis Belvédère. 
Dit café opent twee keer per jaar 
en is dé gelegenheid elkaar (weer) 
te ontmoeten, verhalen te delen en 
herinneringen op te halen. Verzamel 
foto’s, neem deze mee en vertel het 
door aan buren en vrienden. De reünie 
is van 15.00 tot 19.00 uur. Einde van 
de middag wordt er heerlijke soep 
geserveerd. Er zijn hapjes, drankjes, 
er is muziek, waaronder de Katend-
recht top-tien. Daarnaast zullen er 
foto’s van Katendrecht door de jaren 
heen getoond worden. Wees van harte 
welkom.

De Rotterdammer
Ik ben in het bezit van drie exempla-
ren van het dagblad De Rotterdam-
mer van dinsdag 14 maart 1950. Er 
staat o.a. een foto in van de eerste 
militairen die na hun Indië-tijd naar 
Nieuw-Zeeland zijn geëmigreerd, 
hetgeen gebeurde in januari 1949 met 
de Volendam. De heer A. Kik heette 
deze emigranten welkom. Er staat 
op de voorpagina ook een foto van 
Prins Bernhard, die toen in Quebec in 
Canada was. Ook een bericht dat bij 
Terschelling een Panamees schip op 
een mijn was gelopen en uiteraard nog 

veel meer. Ook heb ik een exemplaar 
van de Jongeman, een weekblad 
van het CJMV van 1 juli 1950. Wie 
belangstelling heeft in deze kranten 
kan een mail sturen naar jgielen@
simpc.nl.

J.Gielen-v.d.Berg
Heerjansdam

Achtste reünie bleekneusjes
Na het einde van de Tweede We-
reldoorlog in 1945 zijn veel Neder-
landse kinderen door pleegouders in 
Denemarken opgevangen om zowel 
lichamelijk als geestelijk te herstellen. 
Deze uitzendingen werden destijds ge-
organiseerd door o.a. Het Rode Kruis 
en de Deense organisatie Red Barnet. 
Dit jaar 75 jaar geleden. Op woensdag 
15 april is er in de Deense Zeemans-
kerk aan de Coolhaven te Rotterdam 
een reünie, alweer de achtste. Wij 
verzoeken alle destijds naar Denemar-
ken uitgezonden kinderen zich aan 
te melden voor deze reünie. Tijdens 
een gezellig samenzijn kan men van 
gedachten wisselen over zijn/haar 
ervaringen. U kunt zich aanmelden via 
de site van de Deense Zeemanskerk 
www.kirken.nl, bij Els en Philip Vink 
(bleekneusje) phv1935@gmail.com, 
06-19843065 en Maaike v.d. Plas eki-
aam1963@yahoo.com, 070-3467267. 
Wij zien ugaarne tegemoet in de 
Deense Zeemanskerk.

Champagnedopjes
Beginnend verzamelaar zoekt metalen 
champagnedopjes. Deze zitten op de 
kurk van de fles. Wie kan mij daaraan 
helpen? U misschien? Ook een vrien-
delijk verzoek aan horeca, restaurants 
en gelegenheden deze niet weg te 
gooien, maar graag te bewaren. Meer-
dere dubbelen ook welkom; kan ik 
weer ruilen. Zo ja, dan graag contact 
a.u.b. Hopelijk met uw medewerking 
heb ik een leuke start van champag-
nedopjes verzamelen. Mijn hartelijke 
dank voor uw genomen moeite.

Aad van der Horn
‘Oosterwiek’, Varnasingel 632,

3067 EZ Rotterdam
0619447585

Reünie FC Pretoria
Op 8 april bestaat voetbalvereniging 
FC Pretoria R. 100 jaar. Voor het 
houden van een reünie zouden wij in 
contact willen komen met oud-leden. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn, gaarne 
melden via ons email adres. info@
fcpretoria.nl

De Rotterdamse Vlag
Wie helpt mij aan de originele tekst 
van ‘De Rotterdamse Vlag’? Dus 
niet de tekst die voor De Jantjes is 
gemaakt. (’En waarom zullen we treu-

ren, want de bajes is zo groot’.) Van 
één couplet is de tekst volgens mij:
Je ziet in elke haven van onze we-
reldstad
De vlag van elke natie, maar ook van 
onze stad.
Van masten en van kranen
Daar wapperen dag aan dag
De groen wit groene banen
van de Rotterdamse vlag.
Weet iemand de tekst van het refrein 
en de volgende coupletten, neem dan 
contact met mij op.

Joke den Ouden
0180-412381

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.

Jeugdblad SNEEUWVLOK
Verzamelaar van Wim Meuldijk, bekend van Ketelbinkie, zoekt al heel lang het jeugdblad SNEEUWVLOK. Vanaf juni 
1945 t/m 1947 zijn er ongeveer 40 nummers verschenen. Betaal 600 Euro. Ook op zoek naar Ketelbinkie speldje of bro-
che. Contact: Ernst Slinger, 0224 – 217020, eh.slinger@quicknet.nl
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buffet; 38. kwajongen; 41. dun en mager; 42. etenbereidster; 44. gebogen; 46. legerplaats in open veld;
47. operalied; 48. aantekeningen maken; 49. plaats in Duitsland; 50. miljoenvoud (in samenst.); 52. ver
naar beneden; 54. plaats in Overijssel; 56. krankzinnig; 58. zoetstof; 61. bouwland; 62. houten loods of
keet; 64. klein hertje; 65. deel van een zeilschip; 67. spuugzat; 68. verwaande houding; 70. toespraak;
72. zangstem; 73. relaties onderhouden; 76. deel van gelaat; 77. neon (scheik. afk.); 78. spijslijst; 79.
bloembeginsel; 81. kippenproduct; 82. mannetjesbij; 83. stuk grasland; 84. familielid; 86. kostuum
(volkstaal); 87. turnoefening.

Verticaal  1. Europees land; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. vordering; 4. hemellichaam; 5. voor-
jaarsbloem; 6. windrichting; 7. breed stuk chocolade; 8. schaaldier; 9. rivier in Utrecht; 10. maanstand
(afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16. huisdier; 18. bloeiwijze; 20. plotselinge haal of trek; 21. nachtge-
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KRUISWOORDPUZZEL
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Mantelaar. Zorg én gezelschap, dag en nacht.

Vervangende 
mantelzorg in 

Rotterdam

Mantelaar koppelt ouderen en mantelzorgers 
aan zorgstudenten om de mantelzorger te 
ontzorgen.

Dit betekent dat:
- U de regie in eigen handen heeft
- U zelf bepaalt waar en wanneer u zorg wilt
- U op adem komt , maar ook blijft
- U de beste match krijgt
 
Vergoedingen:

- Vergoed via de zorgverzekering
- Vergoed door PGB
- Vergoed via VGZ Rotterdam

pakket
- Particulier vanaf € 19.50 per uur

Neem contact op via 085- 0643030 of 
info@mantelaar.nl

Mantelaar. Zorg én gezelschap, dag en nacht.

Vervangende 
mantelzorg in 

Rotterdam

Mantelaar koppelt ouderen en mantelzorgers 
aan zorgstudenten om de mantelzorger te 
ontzorgen.

Dit betekent dat:
- U de regie in eigen handen heeft
- U zelf bepaalt waar en wanneer u zorg wilt
- U op adem komt , maar ook blijft
- U de beste match krijgt
 
Vergoedingen:

- Vergoed via de zorgverzekering
- Vergoed door PGB
- Vergoed via VGZ Rotterdam

pakket
- Particulier vanaf € 19.50 per uur

Neem contact op via 085- 0643030 of 
info@mantelaar.nl

Volledig vergoed  

uit het VGZ  

Rotterdampakket. 

Mantelaar. 
Zorg en gezelschap, dag en nacht

Dit betekent dat:
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