
De foto in De Oud-Rotterdam-
mer van 21 juli 2020 van de 
oude wijk Feijenoord in de 
rubriek ‘Rotterdam vanuit 
de Wolken’ deed bij mij vele 
herinneringen herleven. 
Rechtsboven staat een groot 
hoog gebouw, dat was de ols 
De Dillenburgschool, met de 
ingang aan de Zinkerstraat. Ik 
heb daar met veel plezier van 
september 1963 tot juli 1970, 
eerst als onderwijzer, vrij kort 
daarna als ‘hoofd ener school’ 
gewerkt.

Ook in die tijd was het moeilijk (ook 
groot tekort) leerkrachten te krijgen, 
zeker in dit soort wijken. De overheid 
kon ervoor zorgen dat je vervroegd uit 
militaire dienst kwam, wanneer je de 
verplichting accepteerde op een aange-
wezen plek te gaan werken. Zo ben ik 
in de wijk Feijenoord beland.

Ongezonde buurt
Dit was een dynamische wijk. Er 
waren veel metaalbedrijven. De Sprint 
is daar begonnen, bedrijven die met 
de binnenvaart te maken hadden. De 
grootste was Wilton-Feyenoord, een 
sloopbedrijf van o.a. schepen. Veel 
lawaai en stankoverlast. De bewoners 
dekten hun wasgoed af met plastic 
zeilen, anders werd het zwart door 
het roet. Soms hing er mist in de klas 
wanneer de werf weer eens rook uit-
braakte. Kortom een zeer ongezonde 
buurt.

Het schoolgebouw telde twaalf loka-

len. Bovenin, met eigen ingang, zat 
een schilderclub. Wij hadden tien lo-
kalen ter beschikking, waarvan slechts 
vier leslokalen waren. Met het gedre-
ven team uit die tijd probeerden we er 
een soort clubhuis van te maken. De 
lege lokalen werden optimaal gebruikt 
voor tentoonstellingen over de scheep-
vaart, handvaardigheid, tafeltennis 
en een mini-racebaan. Ben Seekles 
schreef in De Oud-Rotterdammer 
van 5 maart 2013 al eens een stukje 
over deze wijk. In de Havenloods van 
donderdag 20 juni 1968 stond ook 
een verhaal over de Dillenburgschool. 
Waar blijft de tijd!

Briefjes
Ons streven was de kinderen met 
plezier naar school te laten komen 
en daardoor ook de ouders te laten 
beseffen dat onderwijs heel belangrijk 
was en is. Dus we stelden een regel 
in: wanneer je niet op school kwam, 
moest er wel een berichtje komen. Ik 
heb nog veel van deze briefjes.
De wijkagent werd dan ingeschakeld, 
met het dringende verzoek thuis eens 
bij vermiste leerlingen te gaan kijken 
waarom ze er niet waren. Na enkele 
weken kwam de wijkagent me vertel-
len dat hij daar eigenlijk niet voor 
was, maar het werkte wel! Kortom, de 
kinderen kwamen in mijn herinnering 
met veel plezier naar school.
Hoewel... er gebeurde van alles.
Zo kwam ik een keer voor een herme-
tisch dichtgesmeerde ijzeren poort te 
staan. De gemeentelijke slotenmaker 
moest de zaak herstellen. Ondertussen 
werden we onthaald met koffi e in de 
Snackbar van Opa van Baarle op de 
hoek van de Zinkerstraat.
We hebben ooit een ijsbaan gemaakt 
op de binnenplaats. Wim klom ’s 
nachts over zijn achterschutting met 
de tuinslang om de geprepareerde 
speelplaats onder water te zetten. 

De andere dag was er ijspret. De 
ijzeren poort op slot en het feest kon 
beginnen. Schaatsen geregeld, houten 
schaatsen van grootouders. Niet alle 
kinderen hadden schaatsen, stoelen 
genoeg en een echte Koek en Zopie, 
via Opa van Baarle geregeld, met 
muziek vanuit het fi etsenhok. De 
omwonenden genoten mee. Niet te 
vergeten; het dichtstbijzijnde slootje 
was drie kwartier lopen!

Zwarte Potenzaal
Schoolzwemmen was er evenmin. De 
Oudercommissie heeft nog pogingen 
ondernomen een zwembad in de lege 
lokalen te regelen, helaas ging dat niet 
door.
Voor veel zaken was de school te 
ver afgelegen. Het gymlokaal lag 
achter de R.K. school in de Oranje-
boomstraat, kwartiertje lopen, maar 
dwars door de Röntgenstraat liep een 
spoorlijn naar de Unilever. Het kon 
gebeuren dat er een heel lange trein 
de weg versperde of heel langzaam 
voorbij reed. De kinderen stelden dan 
voor: “Meester, we kruipen er wel 
even onderdoor.” Mooi niet!
De gymzaal heette in de volksmond 
de Zwarte Potenzaal. Er werd gestookt 

met twee kolenkachels en de vloer 
was bruin zeil!

Doorzettingsvermogen
De wijk is inmiddels volledig gereno-
veerd. Wanneer je al deze herinne-
ringen weer ophaalt, vraag ik me wel 
eens af: Wat is er van deze kinderen 
terecht gekomen? De meesten uit deze 
tijd zijn 60-plus. Door toeval ben ik 
van een viertal te weten gekomen 
hoe het hen na hun schooltijd bij ons 
is vergaan. Een jongen die net van 
school ging toen ik daar kwam, is 
bedrijfsleider geworden bij een groot 
Rotterdams bedrijf. En andere jongen 
heeft een prachtig cateringbedrijf 
opgezet. Een meisje, inmiddels oma, 
is forensisch accountant/auditor ge-
worden en een meisje heeft een hoge 
functie bij de politie bereikt.
In ieder geval getuigt het van een 
enorm doorzettingsvermogen om 
je een plaats in de maatschappij te 
veroveren. Er zullen er zeker meer 
zijn, die zich uit deze wijk omhoog 
geknokt hebben.

Bram Elvers
elversm@planet.nl  

 Feijenoorders knokten zich omhoog   
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance, 
condoleance boek,  
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,-

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

 Eén lokaal voor de racebaan... (foto: Bram Elvers)   
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen 
op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Rotterdam en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Goetzee

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

 

 
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 

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux, 
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,  
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals 
scheepsstoffering.

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.

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

Vrijblijvende prijsopgave, ook aan huis. 
Gratis halen en bezorgen 
Gratis vervangende meubels 

Showroom en 
open werkplaats:
IJsclubstraat 68
3061 GV  Rotterdam
Telefoon: 010 - 414 58 08

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux, 
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,  
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals 
scheepsstoffering.

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.

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

5 jaar 
garantie 

55plus 
korting

van 679.-



Mijn man en ik gingen met onze 
jongere broers, beiden een jaar of 17, 
de vakantie doorbrengen in de Franse 
hoofdstad. Mijn man en ik waren er 
al eens eerder geweest en vonden het 
leuk als gids te fungeren en de jongens 
wat bezienswaardigheden in Parijs te 
laten zien. Het werd een fijne vakantie, 
al begonnen we niet zo best.
Bij aankomst op Gare du Nord liep 
het al tegen de avond. We fristen ons 
wat op in het hotelletje, aten wat in 

een gezellig restaurantje en wandelden 
vervolgens naar het gebouw van de 
Opera om dat te bekijken. Het was 
prachtig weer en de warmte hing nog 
tussen de hoge statige gebouwen. Het 
schemerde al een beetje, de lichtjes 
gingen aan en we genoten van de ge-
zellige drukte. Overal terrasjes op de 
pleinen en hier en daar een accordeo-
nist die een valse musette ten beste gaf 
in de open lucht.
Al snel waren we een aardig eindje 
van ons hotel verwijderd. We pikten 
een terrasje en besloten om een uur of 
10 de metro te pakken en vroeg naar 
kooi te gaan. Ook die metro was voor 
de jongens iets nieuws. Rotterdam had 
toen nog geen metro.

Baldadig
Waarom weet ik niet, maar ze waren 
een beetje baldadig. Na een paar haltes 
zei mijn man, ook helemaal door het 
dolle: ”Ja, we moeten er de volgende 
uit. Druk ‘m effe rood.” Prompt drukte 
broer Bob op een knopje, waarop 
de metro met een schok tot stilstand 

kwam. Ik had hem niet zien drukken 
en zei sensatiebelust: ”O jongens wat 
zal er gebeurd zijn? Misschien is er 
wel iemand uit gesprongen!” Waarop 
mijn man, lijkbleek, tussen z’n tanden 
door siste: “Die stommerd hier drukte 
op een knop.” Bob, ook spierwit of 
eigenlijk lichtgroen: “Jij ook met je 
geintjes. Weet ik veel, ik dacht het is 
net als bij ons in de tram.”
Intussen ontwikkelde zich een 
moeilijk gesprek tussen de bestuur-
der (wij zaten toevallig in de voorste 
wagen) en de conducteur. “A la tête” 
herhaalde de eerste alsmaar lijzig, 
waaruit we begrepen dat hij op het 
bedieningspaneel kon zien, dat het in 
de eerste wagen gebeurd moest zijn. 
De conducteur, zwaar beledigd, ging 
er dwars tegenin, want hij kon zich 
niet voorstellen hoe dit ongemerkt 
onder zijn ogen gebeurd kon zijn. ‘t 
Was ook onbegrijpelijk, want hij stond 
vlak bij ons toen Bob drukte. Hij was 
zo goed niet of hij moest gewapend 
met een lantaarn de tunnel in om het 
hele treinstel na te kijken.
Wij hadden het niet meer, maar durf-
den niets te bekennen, want hoe moest 
je in vredesnaam in je schoolfrans een 
en ander uitleggen? Ik zag ons al in 
één van de vochtige kelders van de 
Bastille zitten, beroofd van ons zuur-
verdiende vakantiegeld. We slaakten 
voorzichtig een zucht van verlichting 

toen de inspectietocht voltooid was en 
de metro weer ging rijden. Onderweg 
naar het hotel waren de verwijten over 
en weer niet van de lucht. “Nou ja,” 
zei mijn man tenslotte, “laten we er 
maar over ophouden, het is gelukkig 
goed afgelopen.”
“Afgelopen. A F G E L O P E N!!“ 
Ik schrok wakker uit mijn dagdroom. 

Een hevig gebarende Rotterdamse me-
trobestuurder stond voor me. “De rit 
is afgelopen! Eindpunt! Ende! Finis!” 
“O, merci monsieur”, zei ik geschrok-
ken, nog helemaal met mijn gedachten 
in Parijs. “Toeristen!”, verzuchtte hij 
en schoof z’n pet op het achterhoofd.

Jo van Trirum-Heuser

Een baldadig metroritje in Parijs
Enkele weken geleden zat ik in de Rotterdamse Metro tegenover 
een paar jonge Fransen. Was het de voor mij zeer aantrekke-
lijke taal, de adembenemende knoflookgeur die ze al babbelend 
verspreidden of de typische metrolucht van heet metaal, die 
mij tijdens de rit altijd de slijmvliezen doet zwellen? Ik weet het 
niet, maar ineens moest ik denken aan een gekke gebeurtenis in 
de Parijse Metro. Dat was in de zomer van 1956.
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moet u bekennen, ik ben gekomen tot 
pak weg pagina dertig en toen heb ik 
het opgegeven. Misschien ligt het aan 
mij, het is een spraakmakend boek, 
het leverde hem een fatwah op, een 
vervloeking, uitgesproken door de 
toenmalige voorman van onze Iraanse 
vrienden, meneer Khomeini, Allah 
hebbe zijn ziel, waardoor hij tien jaar 
ondergedoken heeft gezeten en daarna 
nog lang is bewaakt door de Britse 
geheime dienst, en er is ook nog een 
mislukte aanslag op hem gepleegd. Dus 
er moet iets in staan dat voor de mos-
lims gevoelig ligt zal ik maar zeggen. 
Maar ik zal het dus nooit weten want ik 
kon er niet doorheen komen.

Na de R kwam dus de S, en dat 
betekende een smakelijke biografie 
van Peter Sellers, een groot komiek en 
een interessante man, niet altijd even 
gelukkig in de liefde. Het is meestal 
een beetje onthutsend als je kennis 
neemt van het privéleven van zo’n ster, 
dan kom je altijd een aantal teleurstel-
lende dingen tegen. Ik had dat ook toen 
ik de biografie las van een andere held 
van mij, Danny Kaye. Ja, het zijn ook 
gewoon mensen hè. Vervolgens kwam 
ik een boek tegen dat al aan het ver-
gelen was maar dat ik toch nog nooit 
had gelezen, ‘Negen Verhalen’ van J.D. 
Salinger. Het was een verrukking. De 
man heeft maar ongeveer vier boeken 
geschreven, en het bekendste kent u 
waarschijnlijk, The catcher in the Rye’, 
eigenlijk onvertaalbaar, letterlijk, ‘De 
vanger in het koren’, en bij ‘vanger’ 
moet u dan denken aan honkbal. Hoe 
hij aan die titel kwam ben ik vergeten, 
het boek heeft niets met honkbal te 
maken, en ik kan het niet nazoeken 
want gek genoeg heb ik geen exem-
plaar meer. Een briljante schrijver die 
Salinger, die de laatste veertig jaar van 
zijn leven in volstrekte afzondering 
leefde en niets meer publiceerde. Toen 

hij stierf verwachtte eenieder nog een 
schat aan schrifturen aan te treffen, 
maar ik heb er nooit meer iets van 
gehoord.

En toen week ik plots van het alfabet 
af, en herinnerde ik mij dat er nog 
een dik boek van John Irving op mij 
stond te wachten. ‘Een zoon van het 
circus’, nooit aan begonnen, terwijl 
Irving een van mijn grote favorieten 
is. Ik ben bij hem thuis geweest in 
Vermont, een staat boven New York, 
waar hij woont in een prachtig huis 
in de heuvels, om hem te interviewen 
voor het programma van Ivo Niehe. Ik 
had hem al eens in Amsterdam ontmoet 
en hij deed net of hij dat nog wist, dan 
vond ik heel sympathiek. Ik heb een 
aantal boeken van hem waar tot mijn 
trots zijn handtekening in staat, soms 
met de opdracht ‘With appreciation’. 
Leuk hè. Het is alweer een jaar of tien 
geleden, en hij had van zijn tweede 
vrouw een joch van een jaar of zes dat 
ik heb verblijd met een Feyenoordshirt, 
nou ja, ik had er ook een speelgoedauto 
bij gedaan. Tot mijn grote genoegen 
schreef hij nog altijd met een grote 
elektrische schrijfmachine, want hij 
hield zo van de ‘sound’ die dat ding 

maakte. Een lichtelijk ijdele maar zeer 
hartelijke man, die natuurlijk alleen 
Mokum kende en die ik enthousiast heb 
proberen te maken voor Rotjeknor. De 
volgende keer zal ik er nog wat meer 
over vertellen.

De omgevallen boekenkast
Ja, lezen, lezen, lezen, dat 
is het enige dat, mij althans, 
door deze bizarre tijd heen 
helpt. Ik heb u beschreven 
hoe ik door mijn boekenkast 
ploeg en almaar boeken vind 
die ik nog niet gelezen heb 
dan wel die ik makkelijk kan 
herlezen.

Ik zat dus bij de R van Renate Rubin-
stein, ik heb het verteld, en was aan-
gekomen bij Salman Rushdie, en met 
name zijn boek ‘de Duivelsverzen. Ik 
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Een ritje met de Parijse metro werd een avontuur

Lekker dwalen door de Parijse straatjes
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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 
sto�eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels 
aan het juiste adres.

 
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 

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 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN 
ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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 

010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Familie bedrijf Miedema en Zn. Rotterdam 
is op zoek naar een lieve tante !!!
Na 7 mooie dienst jaren nemen wij met verdriet afscheid van onze lieve Jeanet. 
Gedurende de afgelopen jaren heeft mevr. Swinkels een grote inzet, discipline en 
verantwoordelijkheid getoond. Zij is intelligent en loyaal geweest tijdens haar verblijf 
in de winkel aan de gezellige Kleiweg in Rotterdam Hillegersberg. Bovendien munt zij 
uit door nauwkeurigheid, veelzijdigheid, flexibiliteit en leergierigheid. En tenslotte is zij 
collegiaal en hulpvaardig. Kortom, zij was een aanwinst voor ons team. 

Heel hartelijk bedankt lieve Jeanet ! Wij wensen jou het allerbeste !

Nu zijn wij op zoek naar 

Een nieuwe lieve flexibele Tante (collega) 
die ons team wil versterken voor 4 dagen per week. 

De openingstijden van de showroom zijn van 11.00 tot 17.00 uur.

Naast diverse ondersteunende werkzaamheden in de vernieuwde showroom: 
- Adviseert klanten op het gebied van behang, gordijnen en meubelstoffen. 
- Denkt u mee hoe een klant zijn droom interieur kan verwezenlijken in welke stijl dat 

ook mag zijn.

Ervaring in woningstoffering heeft de voorkeur alsmede verkoop kennis. Maar u bent 
nooit te oud om te leren! U heeft natuurlijk wel enige affiniteit met stof.

Bent u of kent u die lieve spontane 55plus tante die niet meer thuis wil zitten en op zoek 
is naar een leuke uitdaging binnen deze woonbranche? Aarzel dan niet langer en bel 
ons gauw ! Wij wachten op uw telefoontje. Voor rechtstreeks contact bel 0645884884..
Tot snel, met vriendelijke groet,

Carry Römer – Miedema 
Miedema en Zn. VOF



Ken je dit nog? Een wirwar van sporen op een voor veel Rotterdammers bekende plek. Kijk maar eens 
goed naar de gebouwen in de omgeving. Herkent u ze? Heeft u herinneringen aan het treinverkeer op deze 
plek of de gebouwen? Wij zijn weer razend nieuwsgierig naar uw anekdotes en verhalen over bijzondere 
voorvallen. Laat het ons weten, dan kunnen we uw bijdragen delen met andere lezers! Schrijf naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

Henk van Toor: “Dit is een inkoppertje; de Noor-
derpier, geliefd bij dagjesmensen en Hoekenezen. 
De bunker was een geschutsbunker type 611. 
Behorend tot de Marine Flak Batterie Nordmole. 
Die tot taak had de Nieuwe Waterweg onder vuur 
te nemen bij een geallieerde aanval. Later hulp-
post van de semafoor met een radar erop. Daarna 
stond het leeg, dichtgemetseld, tot in 2006 de 
bunker in gebruik kwam bij het Atlantikwallmu-
seum als museumbunker. Door het Coronavirus 
is de interessante collectie thans helaas niet te 
zien. De bunker staat in het Voorduin en heeft 
sinds kort de monumentenstatus. Op de foto is het 
heerlijk rustig, maar men wordt terdege gewaar-
schuwd voor hoge golven van snel opkomend 
hoog water. Het is er verboden voor tweewielers, 
wat vaak genegeerd wordt, zodat men soms toch 
verrast wordt door de golfslag van uitvarende 
schepen. Het is voor de Noorderpierlopers iedere 
dag anders. Bijzondere schepen en weersom-
standigheden maken van deze pier een mooie 
vaderlandse locatie.”

Cor Quist, voorzitter Atlantikwallmuseum: “Nou 
en of we deze plek kennen! We zien de pier van 
Hoek van Holland in een tijd dat de Nederlandse 
Marine de Duitse bunker rechts op de foto al had 
verlaten. Deze had er ten tijde van de ‘Koude 
Oorlog’ zijn intrek genomen en het verbouwd 
tot waarnemingspost. Op de foto is te zien dat 
het grote radarscherm al van de naoorlogse tafel-
achtige opbouw verwijderd is. De ‘tafel’ staat er 
nog altijd en daaraan dankt deze bunker ook haar 
bijnaam als ‘De Tafelbunker’. In 2006 werd deze 
bunker onderdeel van onze museale activiteiten 

en zo ontstond het nieuwe Atlantikwallmuseum 
op de pier. De bunker aan de Badweg, waar in 
1996 het allereerste Atlantikwallmuseum van 
Nederland werd gestart, kon daardoor een nieuwe 
museale inrichting krijgen en zodoende bestond 
het museum daarna uit twee locaties. Maar er 
wachtte de vrijwilligers van het museum een 
megaklus, doordat de Tafelbunker na het vertrek 
van de marine decennia lang verpauperde. Het 
duurde vijf jaar eer alle rotzooi was verwijderd, 
de schade gerepareerd en de bunker voor publiek 
kon worden opengesteld. Het werd een groot suc-
ces dat tot op heden zo is gebleven.”

Johan Trachsler: “De foto toont de toegang tot de 
Noorderpier in Hoek van Holland. Duidelijk staat 
op de borden dat de zee niet onderschat moet 
worden. Achter de fotograaf staat de semafoor. 
Daar kon je zien hoe het tij liep ed. Wat altijd 
prijs was, een zak friet van de patatkraam die hier 
stond. Friet, gemaakt van gepureerde aardappelen 
en direct in de frituur geperst werd. Jammy.”

Lenie Drenth: “Ja, dat is de Waterweg bij Hoek 
van Holland. Ik heb daar heel wat kilometers 
afgelegd. Lekker uitwaaien met mijn bouvier, 
Cindy. Zodra ze het strand rook werd ze helemaal 
wild en als het portier openging, stoof ze naar het 
strand waar zij een half uur eerder was dan ik. 
Dan zag ik haar in de verte rondjes draaien met 
een veel te grote stok of paaltje. Moest ik door 
het zand om haar te complimenteren. Mijn vader 
zijn as werd uitgestrooid over zee, de hele familie 
ging naar de Waterweg om aan het einde bloemen 
in zee te gooien. Maar het was snijdend koud en 

de meesten bleven achter de koffi e met gebak 
zitten in een restaurant. Een handjevol heeft toch 
de barre tocht ondernomen. En als zeemansvrouw 
manlief uitzwaaien als hij uit Rotterdam vertrok. 
Seinen met groot licht, maar dat heeft hij nooit 
opgemerkt. Dat was trouwens niet op die dam, 
want daar mocht je niet komen met de auto. Ik 
heb daar nog gelopen toen er geen dobbelstenen 
op de blokken waren geschilderd. Kom er nog 
wel graag, maar heb de mogelijkheden niet meer. 
Leuke herinneringen.”

Arnold van Wezel: “Ik neem u mee op de fi ets 
van Vlaardingen naar de Hoek. Vuurrood haar 
en een brandende zon. Aankomst pier, 1,5 uur 
fi etsen. WELKOM! Verboden voor alle verkeer 
(anarchisten). Namen de gevaarlijke golven bij 
vloed of eb de anarchisten mee. Pas op de hekgol-
ven, zeer zeker bij het stuk pier dat verzakt is. Als 
jonge jongen regelmatig natte voeten gehad. De 
bunker; hoe vaak ben ik er niet vanaf gesprongen. 
De eerste keren, ik schatte de hoogte +- 4,5 of 5 
meter. Wel of niet springen,vooruit ogen dicht en 
gaan; neerkomen met je hakken in het zand. Het 
is nog steeds afgezet met prikkeldraad. Verder 
op de pier en nieuwsgierig als ik was een visser 
aangesproken: bleek een professor, die voor 
ontspanning aan het vissen was en zijn hoofd 
wou leegmaken, toen al. Aan het eind van de pier 
liggen allemaal rotsblokken (grote kubussen). 
Daar was een man op de rotsblokken met zijn 
doedelzak aan het spelen; het geluid weerkaatste 
op de golven. In vol ornaat, er stond een milde 
bries. Wist ik veel, ik luisterde alleen maar. Het 
werd zo druk dat de waterpolitie langskwam en 
de muzikant wegstuurde. Als ik eraan terugdenk, 
word ik nog pissig op hermandad. In een woord 
geweldig! Dit moet je gezien en gehoord hebben 
om ervan te kunnen genieten. Sinds die tijd zijn 
alle herinneringen met elkaar versmolten en na 
deze foto komt alles weer naar boven. Bedankt.”

Eef Steens: “Als kleine jongen ging ik met mijn 
vader, als het lekker weer was, vanuit Schie-
dam op de bromfi ets (Solex), ik achterop, via 
Vlaardingen langs de Maassluise Zeedijk naar 
de Hoek, met een tussenstop bij café Rust Wat. 
Aangekomen in de Hoek liepen wij altijd over 

de pier om bij de vissers te kijken of ze nog wat 
hadden gevangen. Nooit problemen gehad met 
hoog water, tot die ene keer. Teruglopend vanaf 
het einde zagen wij dat in het midden van de pier, 
daar zat een holte, het water opeens over de pier 
heen kwam, die nu dus onder water stond. We 
moesten langzaam door het water teruglopen en 
uitkijken dat we niet uitgleden, want het kon goed 
glad zijn. Gelukkig zijn wij er heelhuids vanaf 
gekomen. Dit zal ik nooit vergeten.”

Cees Meyburg: “Ik heb goede herinneringen aan 
de Noorderpier in Hoek van Holland. Op de foto 
is de pier al gerenoveerd. Bij de “oude pier” lagen 
aan de zeekant nog de restanten (ketels) van de 
“BERLIN”, die in 1907 was vergaan. Op de pier 
stonden aan beide zijden rijen palen als golf-
brekers en in het midden lag een rails. Nadat in 
1952/53 het Panamese vrachtschip de “FAUS-
TUS” zich door de pier had geboord om vervol-
gens te zinken in de Nieuwe Waterweg, was na 
de reparatie van de pier een uitholling ontstaan, 
waardoor het gevaarlijk werd voor wandelaars en 
vissers, want bij opkomend tij stond het daar als 
eerste onder water; ik heb daar menigmaal natte 
voeten gehaald. In 1954 strandden het Engelse 
vrachtschip “SPANKER” en in 1955 het Noorse 
vrachtschip “GATT” op het Noorderhoofd; deze 
is daar ter plekke gesloopt. In die jaren ging 
ik in de zomervakanties met “de Rotterdamse 
vakantieschool” met tram en trein naar Hoek van 
Holland; het was een spectaculair gezicht deze 
gestrande schepen te zien. Later fi etste ik in de 
zomer vaak ‘s zaterdags met mijn broer en vrien-
den via Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar 
de Hoek. Op de foto rechts de enorme bunker 
waar met grote dikke witte letters geschreven 
stond “JEZUS LEEFT”. Aan het begin van de 
pier stond de Seismograaf, waar met grote borden 
het scheepvaart verkeer werd geregeld.”

Jaap van Dam: “Voordat je de pier opging, stond 
hier een frietkraam. Halverwege de pier was het 
Faustusgat, 7 november 1952 sloeg dit schip 
dwars door de pier en zonk in de Waterweg. Het 
gat had een lengte van 20 à 30 meter. Met hoog-
water moest je op tijd terug, want dan stond het 
water in het gat.”  

 Natte voeten in het Faustusgat   
Je weet nooit hoe er wordt gereageerd op de Ken je dit nog-foto en we worden 
telkens weer verrast. Of het te maken heeft met de hitte of met corona, weten we 
niet, maar het aantal reacties op de foto van de Noorderpier in Hoek van Holland 
was overweldigend. Lees maar!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

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

          
           

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

Uw senioren speciaalzaak
          

   

 
 

Hans en Carla gaan 
eind oktober met pensioen! 
Maar………. Goed nieuws voor u, want na 
een kleine verbouwing zullen Ron en Connie 
de winkel voort gaan zetten!! 

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons gestelde 
vertrouwen van de afgelopen 23 jaar en zijn ervan overtuigd 
dat u bij onze opvolgers in dezelfde vertrouwde handen bent. 

Voor het echter zover is, houden wij nog een grote showroom 
opruiming met flink afgeprijsde artikelen,zoals ledikanten 1 en 
2 persoons, fauteuils,(ook nog enkele elektrisch verstelbare) 
eetkamerstoelen,enz enz. 

Ook kunt u nog bij ons terecht voor uw vloeren en ramen, dat 
loopt gewoon door. 
Onze stoffeerders zullen ook voor Ron en Connie blijven werken.

IEDERE 
DAG 
ANDERS!
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam



Onze moeder is twee weken 
geleden overleden. Zij had 
geen testament. Mijn oud-
ste broer is zonder ons er 
in te betrekken aan de slag 
gegaan met de afwikkeling 
omdat hij nu eenmaal de oud-
ste is, zegt hij. Klopt dat?

Nee, wanneer iemand is overleden en 
geen testament heeft nagelaten waarin 
een executeur is benoemd, dan zijn 
alle erfgenamen gelijkwaardig. Dat 
de oudste in het gezin het voortouw 
neemt in de afwikkeling is misschien 
een gewoonterecht, maar niet iets dat 
hij met een beroep op dit gewoon-
terecht kan afdwingen. Wanneer er 
geen testament is gemaakt, zijn alle 
erfgenamen – zoals gezegd – gelijk-
waardig en moeten zij bij voorkeur uit 
hun midden een boedelgevolmach-
tigde aanwijzen die de nalatenschap 
namens alle erfgenamen gaat afwik-
kelen. Dat kan natuurlijk heel goed 
de oudste van het gezin zijn, maar dat 
hoeft niet. Als het niet lukt om iemand 
uit het gezin te vinden die het vertrou-

wen van de andere erfgenamen heeft, 
kan er ook iemand van buiten het ge-
zin (zoals Akto) benoemd worden om 
de nalatenschap namens de erven af 
te wikkelen. Vroeger was dat vrijwel 
automatisch de notaris, tegenwoordig 
is de keuze groter.

Is er wel een testament en is daarin 
een executeur benoemd in het tes-
tament dan moet deze zijn rol nog 
wel aanvaarden. Dat doet hij/zij 
(doorgaans) bij de notaris die de ver-
klaring van erfrecht opstelt. Is er geen 

executeur, maar wordt een boedelge-
volmachtigde benoemd, dan moeten 
alle erfgenamen (bij de notaris) een 
mandaat aan de boedelgevolmach-
tigde afgeven De erven ontvangen dan 
(van de notaris) een brief waarin zij 
in verband met het opmaken van de 
verklaring van erfrecht enerzijds aan-
geven hoe zij de nalatenschap willen 
aanvaarden en anderzijds wie zij tot 
boedelgevolmachtigde benoemen en 
welke bevoegdheden de boedelgevol-
machtigde krijgt. Met de verklaring 
van erfrecht kan de boedelgevolmach-

tigde vervolgens aan de slag kan.
Lukt het niet om een persoon te 
vinden die de nalatenschap van uw 
moeder gaat afwikkelen, dan moeten 
de erfgenamen met elkaar die klus 
klaren. Dat laatste kan problemen 
geven als u over de banktegoeden 
van moeder wil beschikken omdat de 
bank het liefst zaken doet met maar 
een persoon. Ook bij de verkoop van 
een woning is dit lastig, al merken wij 
op dat – ondanks een volmacht – de 
notaris toch vaak de handtekeningen 
van alle erfgenamen wil hebben.
Overleg met uw broer en de andere 
erfgenamen hoe de nalatenschap van 
moeder wordt afgewikkeld en wie de 
boedelgevolmachtigde wordt. Dat kan 
best uw oudste broer zijn. Ongeacht 
wie de nalatenschap gaat afwikkelen, 
deze moet wel weten dat hij transpa-
rant moet werken en andere erfgena-
men moet betrekken in de afwikke-
ling. Uiteindelijk hebben de andere 
erfgenamen recht op een rekening en 
verantwoording. Dat wordt gemakke-
lijker als gedurende de afwikkeling de 
erfgenamen steeds op de hoogte zijn 
gehouden van de voortgang. Boven-
dien moet de gevolmachtigde weten 
dat de volmachtgever(s) de volmacht 
altijd weer in kan/kunnen trekken.

 Het recht van de oudste   
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Dubbele erfbelasting?
De Nederlandse fi scus heft erfbe-
lasting als een erfl ater in Nederland 
woonde op moment van overlijden. 
Om misbruik van deze regel te 
voorkomen is bepaald dat een Neder-
lander die binnen tien jaar nadat hij/
zij buiten Nederland is gaan wonen, 
overlijdt, toch geacht wordt in Neder-
land te hebben gewoond. Als moeder 
dus al meer dan 10 jaar buiten Neder-
land heeft gewoond, is in Nederland 
geen erfbelasting verschuldigd. Is uw 
moeder korter dan 10 jaar geleden 
uit Nederland vertrokken en heeft 
zij de Nederlandse nationaliteit dan 
mag Nederland ook heffen. Om dub-
bele belastingheffi ng te voorkomen, 
bestaan verdragen. Is er geen verdrag 
doe dan een beroep op het Besluit 
voorkoming dubbele belasting.

Bezwaar- of beroepschrift 
Wanneer u het niet eens bent met een 
aanslag of andere beslissing van een 
overheidsinstantie, bestaat meestal 
de mogelijkheid bezwaar (of beroep) 
aan te tekenen. In de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) staat hiervoor 
meestal als termijn zes weken. Verder 
is een bezwaarschrift tijdig ingediend 
als het voor het einde van de gestelde 

termijn is ontvangen, maar ook als 
het voor het einde van die termijn ter 
post is bezorgd en bovendien binnen 
een week na afl oop van die termijn 
alsnog is ontvangen. Tot voor kort 
gold dat een bezwaar- of beroep-
schrift alleen ter post was bezorgd als 
dit was verstuurd via PostNL. In een 
recente procedure heeft de rechter 
(Centrale Raad van Beroep) bepaald 
dat dit ook moet gelden wanneer van 
een andere postaanbieder (mits bij 
de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) geregistreerd) dan PostNL 
gebruik wordt gemaakt.

Op het laatste moment
Wacht niet te lang met het laten 
opstellen of veranderen van een 
testament. Wanneer u ons pas laat 
hierover advies vraagt, kan het dat de 
persoon om wie het gaat niet meer 
voldoende duidelijk kan maken óf en 
wat hij/zij precies wil. Lukt dat niet 

meer, dan komt er ook geen nieuw 
testament. Kom dus in actie als dit 
nog kan.

Huwelijk met voorwaarden
Sinds 1 januari 2018 geldt een 
nieuw huwelijksgoederenregime. 
Dit betekent dat iedere partner privé 
houdt wat hij/zij voor het huwelijk of 
partnerregistratie bezat. Ook tijdens 
het huwelijk ontvangen erfenissen en 
schenkingen blijven privé eigendom. 
Alleen dat wat samen is aangeschaft 
of opgebouwd, wordt gemeenschap-
pelijk bezit. Naast wat de wet zegt, 
kunnen partners nog steeds (andere) 
voorwaarden maken of juist toch 
kiezen voor algemene gemeenschap 
van goederen. Bedenk goed wat u 
wilt; terugdraaien van een achteraf 
onjuiste beslissing kan binnen drie 
jaar na het sluiten van huwelijk of 
partnerregistratie. Daarna betaalt u 
belasting als u toch anders wilt.

Uit de praktijk 

Bij afwikkeling van een nalatenschap 
komen we regelmatig minder pret-
tige dingen tegen. Vaak draait dit dan 
om geld. Geld dat verdwenen of is 
uitgeleend en nooit terugbetaald, geld 
dat in een kluis had moeten liggen of 
dat van de rekening verdwenen is. Wie 
dit gedaan heeft, is meestal niet bekend. 
Wel wijst veel in de richting van een 
mogelijke dader, maar hard bewijs is 
er niet. We kunnen ons dan afvragen 
of moeder echt zoveel geld uitgaf aan 
boodschappen, of dat de auto gezien de 
tankbeurten en kilometerstand echt 1 op 
3 gereden heeft of dat de beleggingen 
het echt zo slecht deden. Antwoorden 
blijven vaak uit en de mogelijke dader 
speelt de vermoorde onschuld.
Bij navraag hadden andere erfgenamen 
altijd al een onaangenaam gevoel bij de 
gretigheid waarmee die ene erfgenaam 
het geld van vader of moeder wilde 
beheren, maar konden of durfden niet in 
te grijpen. 
Wij kunnen proberen recht te zetten 
wat krom getrokken is door vragen te 
stellen en onderzoek te doen. Dat levert 
meestal wel wat op. Over een ‘schen-
king’ is geen aangifte schenkbelasting 
gedaan of met enige tegenzin wordt 
erkend dat ook wel eigen boodschappen 
zijn gedaan met de portemonnee van 
moeder. Daarmee kunnen we wat recon-
strueren en de andere erfgenamen meer 
geven waar ze recht op hebben. Beter 
was deze fi nanciële uitbuiting eerder 
gemeld, want vaak hebben daders zelf 
ook problemen en blijkt uiteindelijk dat 
er hier alleen maar slachtoffers zijn.

?

Tweedekansproducten  Bij 
steeds meer webwinkels kun je 
producten met korting (15-65%) 
bestellen die door andere kopers 
zijn teruggestuurd. Soms is alleen 
de doos opengemaakt. Meestal 
geldt hier ook voor dat ze gewoon 
teruggestuurd kunnen worden. 
Hiermee kunt u fl ink besparen; Let 
wel altijd goed op de voorwaarden.

Goedkope airco  Vul een aantal 
plastic fl essen driekwart met water. 
Vries ze in en plaats de bevroren 
waterfl essen voor een ventilator 
zodat de lucht heerlijk koel wordt. 

Nog te betalen zorgkosten
Zorgkosten van een overledene 
die na het overlijden zijn betaald, 
mogen niet in aftrek gebracht wor-
den bij de overledene, maar wel 
bij erfgenamen. Bepaal onderling 
wie het meeste fi scaal voordeel 
heeft bij deze aftrekpost voor de 
inkomstenbelasting.
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‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

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

 

 

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

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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.

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

Uniek in uw regio:
Aan  huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis 
adviesgesprek aan. We hebben con-
tracten met alle zorgverzekeringen. 
Vergoedingen varieren van 75% tot 
100% uit de (basis) verzekering.

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Na een positief advies van 
het RIVM kunnen wij onze 
deuren weer voor u openen.
In overleg met onze mond-
zorgkoepels hebben wij 
maatregelen getroffen. 
Onze praktijk is weer op een 
verantwoorde wijze open 
voor reguliere mondzorg.

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 

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Kom in actie!
kwfthuismarathon.nl



nodige onderzoek in het ziekenhuis 
heeft de test inmiddels uitgewezen dat 
ik het virus gelukkig (nog) niet onder 
de leden heb.
Dat had overigens nog wel de nodige 
voeten in de aarde, dat onderzoek. 
Het verplichte benauwde mondkapje, 
waarbij ik constant met een beslagen 
bril rond liep, was slechts klein onge-
rief, vergeleken met het ziekenhuis-
personeel dat zich na elk onderzoek 
en bloedafname achter een doorzichtig 
plastic gordijn van hun beschermende 
plastic kleding moest ontdoen voor ze 
de onderzoeksruimte verlieten. Dat gaf 
de ernst van de huidige situatie heel 
duidelijk weer. Het feit dat het uren 
duurde voor ik weer iemand zag en het 
bovendien met een jonge anesthesist 
in opleiding moest doen, omdat de 
internist het veel te druk had om zich 
over mij te bekommeren, gaf ook nog 
eens de hoge werkdruk aan.

Hyperventilatie
Dat lange wachten had ik al eerder 
meegemaakt. Dat was toen ik op mijn 
werk bij Van Gend & Loos aan de 
Westzeedijk in Rotterdam een hartaan-
val kreeg. Tenminste, daarvan was ik 
volkomen overtuigd. Van hyperven-
tilatie had ik toen nog nooit gehoord. 
Een manager was wel genegen mij 
even met zijn wagen voor wat onder-
zoek naar het Dijkzigt-ziekenhuis te 
brengen. Daar moest ik mijn bovenlijf 
ontbloten en onder een dun laken 
op een soort brancard gaan liggen, 
waarna ik in een wat donkere gang 
werd geparkeerd, in afwachting van 
een hartfilmpje. Was het erg druk of 
waren ze mij gewoon vergeten? Geen 
idee, maar ik lag daar zeker al een uur 
kou te lijden zonder dat ik ook maar 
iemand zag in die gang. En ik lag toch 
min of meer op sterven naar mijn idee, 
dus om nu zelf op te gaan staan en te 
informeren waar de hulp bleef, vond 
ik een beetje gek. Al was op dat mo-
ment de kou onder dat dunne lakentje 
erger dan de vermeende kwaal. Na nog 
een half uurtje wachten kwam onze 
loodsmanager maar eens kijken of ik 
inmiddels niet het loodje had gelegd. 
Verbaasd keek hij me aan en besloot 
maar eens naar de gang van zaken te 
informeren. En ik moet zeggen, er 
werd ineens zeer adequaat gereageerd. 
Voor ik het in de gaten had kwamen 
er twee verpleegsters aangesneld en 

stond ik na het filmpje en wat onder-
zoek weer buiten. Hyperventilatie dus 
en ademen in een lege papieren zak 
was de enige en juiste remedie.

Lek vat
Je hebt mensen die zelden een zieken-
huis van binnen zien, maar ik leek er 
wel een abonnement op te hebben. Ge-
lukkig was het meestal vals alarm of 
een kleinigheid. Dus erin en dezelfde 
dag weer eruit. Of hooguit een nachtje 
in observatie, na het vervoer van een 
lek vat met een heel gevaarlijk goedje, 
waardoor er kwalijke dampen in de 
oplegger hingen, die ik mogelijker-
wijs had ingeademd. En daar ging ik 
alweer met loeiende sirene naar het 
Dijkzigt. Het leuke was wel dat ik 
deze keer naast de chauffeur mocht 
plaatsnemen, zodat ik kon meekijken 
hoe de overige automobilisten op die 
bellen en toeters reageerden. Vaak 
niet, tot ergernis van de chauffeur. Of 
je kreeg van die paniekerige reacties. 
Lastig rijden hoor.
De stof, die ik mogelijk binnen had 
gekregen, was overigens zo link dat 
het zorgde voor uitgebreide maatre-
gelen van politie en brandweer met 
het afzetten van zo’n beetje de hele 
omgeving van de Westzeedijk. Zelfs 
de bereden politie werd ingezet om het 
volk op afstand te houden. Maar dat 
hoorde ik pas later. Ik lag toen al in 
het ziekenhuis. De giftige damp uit dat 
vat kon voor opgezwollen klieren in 
de keel zorgen, met een heel langzame 
verstikking als resultaat. Zat ik niet 
op te wachten, al voelde ik me op dat 
moment nog kiplekker. Vandaar ook 
die nachtelijke observatie waarbij elk 
uur een verpleegster me ter controle 
wakker maakte, net nadat ik weer lek-
ker was ingedommeld. Dat die gelekte 
stof mij geen schade berokkend had, 
bleek de volgende ochtend, toen ik, 
geradbraakt door te weinig slaap, maar 
verder zo gezond als een vis het Dijk-
zigt ziekenhuis mocht verlaten.

Haast
Nee, dan had die keer dat ik op volle 
snelheid met een heftruck een paal in 
de loods raakte veel meer impact op 
mij. Haast was deze keer de boosdoe-
ner. Nog even snel een pallet met een 
heftruck naar de andere kant van onze 
lange loods brengen. En onderwijl, 
tijdens die snelle rit, even checken 
of mijn elektrisch handtruckje nog 
op zijn plek stond. Die had ik straks 
nodig voor een afhaalklant waar ik 
naartoe moest en die al op mij zat te 
wachten. Tja, toen ik weer voor mij 
keek werd het ineens zwart voor de 
ogen. Was die paal, formaat heipaal, 
die misschien al honderd jaar ter 
ondersteuning van het dak op zijn plek 
had gestaan, ineens voor mijn heftruck 
gesprongen. Ja, u leest het goed, die 
klap was echt heel hard aangekomen. 
Toch kon ik, flink bloedend uit een 
hoofdwond en nog wat waggelend, 

op eigen kracht het loodskantoortje 
bereiken, waar de manager verschrikt 
opsprong en bereidwillig met een 
stoffige verbanddoos in de weer ging. 
Maar na wat vruchteloze pogingen de 
wond te stelpen, besloot ie toch dat 
een bezoekje aan de eerste hulp wel-
licht wijzer was. En zo belandde ik in 
het ziekenhuis waar ik met een mooi 
verband om het hoofd en de geconsta-
teerde lichte hersenschudding het pand 
weer mocht verlaten. Een collega, 
ik zal zijn naam niet noemen, die de 
grootste lol had over mijn stomme 
actie en daar met veel plezier uitge-
breid over vertelde aan de collega’s, 
belandde tot zijn schrik de dag erna op 
dezelfde afdeling van het ziekenhuis 
met bijna hetzelfde verhaal en gevolg. 
Had iets te laag gezeten met de lepels 
van de heftruck en een opstaand 
randje geraakt, zodat hij onzacht met 
zijn hoofd tegen het hekwerk van de 
heftruck was gekomen. Liepen we de 
volgende dag allebei met een mooie 
hoofdtooi rond.

Schoen vast
Maar de meeste indruk maakte het 
ongelukje waarbij ik mijn been bles-
seerde. Ja, u raadt het al, ook deze 
keer waren werkdruk en haast de 
oorzaak. Een afgeladen oplegger, veel 
klanten om te bestellen, best laat al 
en daarna nog een paar afhalers. En 
dat ging zeker, zoals bijna altijd, ook 
deze keer weer lukken al werd het 
erg krap. Maar bij de allereerste klant 
ging het al hopeloos mis. Bij Van den 
Bergh en Jurgens, maar dan aan de 
zijkant van de margarinefabriek in de 
Roentgenstraat. Met een heftruck had 
de magazijnbeheerder de pallet uit de 
oplegger gehaald en om tijd te bespa-
ren stapte ik, wat ik anders nooit zo 
doe, vlot met mijn lichaam vooruit via 
de vouwklep de oplegger uit. Dit om 
gauw de handtekening in ontvangst te 
nemen, voordat de heftruckchauffeur 
met de pallet naar binnen zou rijden. 
Deuren van de oplegger sluiten en hop 
naar de volgende klant. Maar zover 

kwam het niet. Met de achterkant van 
mijn schoen bleef ik aan een uitsteek-
sel van de oplegger hangen en daar 
hing ik ineens hulpeloos tussen hemel 
en aarde. Kon niet verder en ook niet 
terug. De geschrokken truckrijder 
moest te hulp komen om mij terug te 
duwen zodat mijn schoen los kwam. 
Wat raar, ik voelde mijn voet niet 
meer. Maar ik had haast, dus ja, het 
ging verder goed met me en sloot de 
deuren. Na de handtekening, waarbij 
de man van het magazijn me nogmaals 
vroeg of het wel goed met me ging, 
nee niks aan de hand hoor, klom ik 
mijn cabine in.

Helemaal mis
Ik wilde het gaspedaal intrappen en 
voelde toen pas dat het helemaal mis 
was. Dat ging niet, zo’n pijn ineens. Ik 
kon hem nauwelijks nog op de vloer 
neerzetten. Daar zat ik en kon geen 
kant op. Eruit klimmen was echt geen 
optie. Rijden ook niet, dus dan maar 
hulp via de mobilofoon. Nou zaten we 
met het bedrijf precies in een verhui-
zing, het was de laatste dag dat ik van 
de Westzeedijk was vertrokken, dus 
de centrale werd op dat moment niet 
bemand. Ook mijn collega’s reageer-
den niet op mijn oproepen. Sterker, 
ook telefonisch was Van Gend & Loos 
onmogelijk te bereiken. Dan maar het 
alarmnummer 112 gebeld en om een 
ambulance gevraagd. En of ze een 
beetje wilden opschieten, want ik had 
een verschrikkelijk pijn in mijn been 
en voet. Dat had ik beter niet kunnen 
zeggen. Die gasten van de ambulance 
lieten zich dat geen twee keer zeggen. 
Met loeiende sirene en kriskras scheu-
rend door het verkeer vlogen ze mijn 
kant op. Gevolgd door een politiewa-
gen, die, gealarmeerd door de hoge 
snelheid waarmee de ambulance reed, 
het idee had dat er zich een ramp had 
voltrokken. Groot was hun verbazing 
echter toen ze niemand op de plek des 
onheils aantroffen. Verbijsterd keken 
ze om zich heen tot ze mij in de cabine 
ontwaarden. Ze hadden toch minstens 

op een ernstig gewond persoon 
gerekend met minimaal een afgerukt 
onderbeen, op straat liggend in een 
plas bloed. En niet op een chauffeur 
die vriendelijk vanuit zijn cabine naar 
hen wuifde. Maar snel kwam hun 
professionele houding terug en hielpen 
ze mij omzichtig uit de cabine en op 
de brancard. De hermandad zou zich 
wel over de oplegger ontfermen. Een 
stuk rustiger reed de ambulance naar 
het Sint Clara Ziekenhuis.

Twee krukken
Hoe groot is de overgang van het 
drukke hectische leven met veel stress 
naar de rust van een onderzoekkamer? 
Hoe onbelangrijk ineens al die haast 
van mij? Een wereld van verschil. 
Je denkt altijd dat je onmisbaar bent 
voor het bedrijf, tot je ontdekt dat het 
ook zonder jou prima zijn weg weet te 
vinden. Na foto’s en onderzoek bleken 
een zware kneuzing van de voet en 
een zweepslag van de kuitspier het 
gevolg van mijn misstap. Met twee 
krukken strompelde ik het ziekenhuis 
uit om met de taxi thuisgebracht te 
worden. ‘s Avonds op de zaak werd 
met een bescheiden feestje de opening 
van ons nieuwe pand op het indus-
trieterrein NoordWest gevierd en kon 
ik, afgehaald door een vriendelijke 
collega, al hinkend en gesteund door 
twee krukken een aantal keren mijn 
noodlottig ongeval uitleggen. Tot ik 
een telefoontje van het ziekenhuis 
kreeg. Of ik de volgende dag terug 
wilde komen. Ze hadden de foto’s nog 
eens goed bekeken en geconcludeerd 
dat er toch een breuk zat. Enfin, na 
zes weken van vervangend werk als 
centralist op de mobilofooncentrale 
van ons bedrijf, mocht het gips van 
mijn been en kon ik weer heerlijk sla-
pen zonder het rare idee te hebben dat 
ik met een kaplaars aan in bed onder 
mijn dekbed lag.

Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl

Met een kaplaars aan in bed
Ik heb wel iets van een 
hypochonder, dus toen ik de 
afgelopen maanden geplaagd 
werd door een hardnekkige 
kriebelhoest, waarbij ook nog 
eens een flinke benauwdheid 
optrad, wist ik het zeker. Ik 
heb die gevreesde ziekte. 

Met mijn leeftijd van 71 en bijpas-
send welvaartbuikje behoor ik ook 
nog eens tot de risicogroep, dus waren 
mijn laatste uurtjes zeker geteld. Maar 
ik kan de lezers geruststellen, na het 
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Waar zouden we zijn zonder de zorgsector... (foto: Henk Hartog)
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Er klinkt weer livemuziek in de Lambertus!
  Eindelijk is het zover: Venster op Muziek in de Lambertus organiseert weer 
een live evenement in de H.-Lambertuskerk op 12 september aanstaande 
op Open Monumentendag. Organist Eric Koevoets neemt de bezoeker om 
14:00 eerst mondeling mee in de geheime klankwereld van het poëtische 
Maarschalkerweerdorgel uit 1900. Om 14.30 uur volgt een concert, waarbij 
hij met heel verschillende werken van vader en zoon Bach, Max Reger en 
Flor Peeters die diversiteit aan klanken muzikaal vertolkt. Tenslotte is er 
de mogelijkheid om in kleine groepjes een korte blik op de speeltafel te 
werpen. Tot 16.00 uur is er tevens de gelegenheid om de kerk te bekijken. 
Aanmelden via https://www.venster-op-muziek-lambertus.com/ of bij binnenkomst.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus
  Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een brief ontvangen 
van het CBR waarin staat dat u door een onafhankelijk oogarts 
aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken met 
maculadegeneratie, glaucoom of staar, ziet u minder dan gemid-
deld of hebt u al langer dan tien jaar diabetes. Maar waar kunt 
u nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn er momenteel 
minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De 
Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlij-
nen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van 
specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 
010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ 
Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdo-
mein. info@dehesse.nl – www.dehesse.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 munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. 
Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of 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 miniatuur-
tjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onder-
scheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met 
betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend 
krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. 
Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbren-
gen 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.

Laat je rondvaren door Schiedam
  Schiedam heeft alles wat een stad graag binnen zijn 
grenzen wil hebben: historie, molens, grachten, ophaal-
bruggen en jenever en gin, kortom een stad met een unieke 
identiteit. De vele monumenten in de stad, zijn het best te 
bewonderen vanaf het water. De fl uisterboot vaart langs 
de mooiste plekjes: alle molens, pakhuizen, branderijen en 
mouterijen. Je passeert drie gietijzeren ophaalbruggen en 
als je het treft zie je de bruggenwachter hangen aan één 
van de kettingen om de brug open te trekken. Maar sommige bruggen zijn zo laag, dat er onder 
grote hilariteit moet worden gebukt om je hoofd niet te stoten. Voor meer informatie: zie ook 
elders op deze pagina.

Bezoek aan Beeldentuin of Rijksmonument Steenoven de Olifant
In de Beeldentuin staan indrukwekkende beelden, maar ook land art. De Beeldentuin is open van 
woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur. Door de Coronacrisis startte het een maand later 
en sluiten we zondag 11 oktober. Wie dat leuk vindt kan een rondleiding door de Beeldentuin 
krijgen en deelnemende kunstenaars ontmoeten tijdens de Walk & Talk op zondag 6 september. 
De start is om 11.00 uur. Tickets ad € 7,50 zijn inclusief een bakje koffi e/thee. Tijdens Open 
Monumentendagen in het weekend daarop, zijn er rondleidingen die gaan over de historie van 
het Leefgoed en kunt u een bezoek brengen aan het bijzonder Rijksmonument Steenoven de 
Olifant. A la carte Restaurant & terras De Dames op 
het Leefgoed is open van woensdag tot en met zondag 
van 11 tot 22 uur. Terras en lunch zonder reserveren. 
Dineren uitsluitend op reservering. Het prachtige Leef-
goed ligt aan de rand van Park Hitland bij de historische 
werkhaven van Ver-Hitland, midden in de natuur, op een 
kwartiertje van centrum Rotterdam, Groenendijk 325, 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Toegang/parkeren gratis. 
e-bike opladen mogelijk. Reserveren, boeken, het menu 
en het culturele en culinaire programma: Leefgoed.nl/

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zaterdagen 5 en 12 september

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 5 en 
12 september. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rot-
terdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Corona-maatregelen. Op afspraak: 
010-2361939 (di t/m za).

    Zaterdag 12 september

De geheimen van het Maarschalkerweerdorgel
  Eric Koevoets legt uit en laat horen hoe hij de mooiste 
klanken uit dit poëtische orgel tovert. Aanvang: 14.00 
uur. Locatie: H.-Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3, 
Rotterdam-Kralingen. Aanmelden via https://www.venster-
op-muziek-lambertus.com/ of bij binnenkomst.

    Tot 11 oktober

Expositie Beeldentuin op Leefgoed de Olifant verlengd
Op Leefgoed de Olifant kunt u nog tot 11 oktober een bezoek brengen aan de Beeldentuin, een maand 
later dan eerder aangekondigd. Ook een bezoek met een gids is mogelijk, bijvoorbeeld op 6 september 
11.00 uur met een kopje koffi e/thee voor slechts € 7,50. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

  Iedere dinsdag tot en met zondag

Rondvaart door Schiedam
  Een rondvaart door Schiedam moet je zeker één keer hebben gedaan. De rondvaartboten varen dinsdag 
tot en met zondag twee keer per dag. De rondvaart duurt ruim een uur en onderweg vertelt de fl uis-
terbootgids bijzondere verhalen en grappige anekdotes over de stad. Zie voor meer informatie: www.
rondvaartenschiedam.nl

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en cu-
riosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energie-
weg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Martin Luther Kingweg 7   l   3069 EW  Rotterdam
www.restaurantcathy.nl   l   010 - 455 13 33

‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN!!
DAAROM 1 T/M 30 SEPTEMBER:

KINDEREN T/M 8 JAAR
VOOR MAAR € 1,-*

* EEN KIND PER BETAALDE VOLWASSENE

OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART

KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT
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Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was 
specialist in luchtfotogra-
fie. Over zijn werk start 
voorjaar 2021 een expositie in Museum Rot-
terdam. Op 14 mei verscheen ook het boek ‘Rotterdam vanuit 
de wolken’. En dat blijkt een absolute bestseller. Het boek geeft 
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit 
de lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit 
de tienduizenden die Hofmeester er maakte. Bestellen van dit 
unieke boek van 305 pagina’s kan nu al. Zo vist u er niet naast!

Rotterdam Scheurkalender 2021

Hij is er weer: de Rotterdamse 
Scheurkalender van Herco 
Kruik. Voor 2021 weer da-
gelijks weetjes, aardigheden 
en eigenaardigheden over 
Rotterdam. Ojajoh? Zeker 
te wete! Onmisbaar voor 
iedereen met een hart voor 
Rotterdam en gevoel voor 
humor. Vanaf nu te koop 
zolang de voorraad strekt.

Rotterdam vroeger 
en nu – maandka-
lender 2021

De nieuwe maand-
kalender ‘Rotterdam 
van vroeger tot nu’ 
is verschenen. Twaalf 
prachtige platen waarmee u het jaar doorkomt. Met foto’s van 
het Groothandelsgebouw tot de Van Nellefabriek en van lucht-
foto’s tot mooie beeldenin de stad. En natuurlijk ruimte voor 
notities over afspraken, 
verjaardagen enzovoorts.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Rotterdam Pendrecht-Wiele-
waal in de 20e eeuw

Eén van de laatste delen van de 
inmiddels bekende serie ‘Rotterdam, 
veranderingen in de 20e eeuw’ gaat 
over Pendrecht en Wielewaal. De au-
teurs Tinus en Bep de Does brengen 
de wijk uitvoerig in beeld met ruim 230 
foto’s met uitgebreide fotobijschriften. Wie een geschiedenis 
heeft met Pendrecht zal zonder twijfel met volle teugen genie-
ten van dit fraaie fotoboek.

Kejje da nie horih dan 
Een nieuw boekje van schrijver 
Herco Kruik over de Rotterdamse 
taal met 500 uitdrukkingen, zegs-
wijzen en wijsheden. Van ‘Sooo, 
ovvie een emmer leegpleurt’ tot 
‘Hallo, kejje bek niet verder ope’. 
Deze nieuwe uitgave past mooi 
in de reeks eerder verschenen 
boekjes Het Rotterdams ABC, 
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke 
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.

Cocky, verzetsheldin uit Rot-
terdam

Cocky en haar man Anton boden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog illegaal 
onderdak aan een Amerikaanse piloot. 
Een toevallige ontmoeting met de zoon 
van deze piloot zette Michael Barzilaij, 
de kleinzoon van Cocky en Anton, aan tot het onderzoeken 
van- en schrijven over een verborgen familiegeschiedenis. Een 
reconstructie vol ontdekkingen.

Henri Berssenbrug-
ge. Stadsfotografie 
1906-1916 Rotter-
dam

Begin twintigste eeuw 
beleefde Rotterdam een 
tijdperk van ingrijpende veranderin-
gen. De Rotterdamse stadsfotograaf Henri Berssenbrugge legde 
het leven in de stad in die jaren vast. Dit boek is een selectie uit 
de ruim 400 glasnegatieven die bewaard zijn gebleven in het 
Stadsarchief Rotterdam. Uniek fotomateriaal uit een stad van 
vervlogen tijden.

Poffen

Auteur Peter Bakker heeft een prachtig 
boek geschreven over het Noorderei-
land. Over het reilen en zeilen van de 
middenstanders in dit bijzondere stukje 
Rotterdam. In ‘Poffen’ schetst hij aan 
de hand van interviews met oud-winke-
liers en hun kinderen een mooi beeld van het Noordereiland 
van weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische 
privéfoto’s.

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis vast 
van het Rotterdamse politiekorps. Hij deed 
dit aan de hand van alle hoofdcommissaris-
sen (of korpschefs) die in de voorgaande 
eeuwen leiding gaven aan het korps. Het 
boek is echter veel meer dan een beschrij-
ving van de hoofdcommissarissen. Het beschrijft nauwkeurig 
hoe deze leidinggevenden het korps door soms moeilijke, vaak 
wisselende tijden loodsten.
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Henri Berssenbrugge . Stadsfotografie 1906-1916 Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,50
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Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     8,95
Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     14,95
Eerse Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

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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SOR HEEFT DÉ LOCATIE VOOR UW WOONGROEP 
Heeft u een idee voor een woongroep? Stichting Ouderen
huisvesting Rotterdam stelt een locatie in Rotterdam, 
 Ommoord beschikbaar.

Schrijf u nu in op: sor.nl/woongroep

SAMEN WONEN IS 
SAMEN ETEN
Start nu uw eigen 
woongroep



van veel vrienden van de op-
richters – vooral te vinden bij 
de katholieke sportverenigin-
gen Spartaan’20 en Leonidas 
– werd het plan een succes. 
Tot aan dit jaar toe.

Aan de rand van de Vrachelse Heide 
in Oosterhout ontgint en egaliseert 
men in 1954 een stuk bos, waarop een 
kamphuis met een eetzaal, sanitaire 
voorzieningen en slaapzalen worden 
gerealiseerd en een speelveld wordt 
aangelegd. Vanaf 1955 is ook de 
jeugd van Spartaan’20 een week lang 
enthousiast gebruiker van de voorzie-
ningen. In 2019 vierde Spartaan’20 het 
65ste bezoek aan het kamphuis Ahoy.

Gods mooie en vrije natuur
De Spartaanse kampweek staat in het 
begin onder leiding van de Broeders 
van St.-Louis, die wonen in het kloos-
ter aan de Putselaan en lesgeven op 
katholieke lagere scholen in Rotter-
dam-Zuid. Daarnaast zijn ze actief in 
het jeugdvoetbal bij Spartaan’20. Men 
houdt de katholieke waarden hoog 
in die jaren 50 en verzoekt ouders 
een kerkboekje en rozenkrans mee te 
geven in de bagage van hun kinderen. 
Voor vertrek is er een H. Mis in de St. 
Franciscuskerk aan het Afrikaander-
plein en daarna volgt een gezamenlijk 
ontbijt.
Tot 1964 gaat de oudste jeugd op de 
fiets naar Oosterhout. De dag voor 
het vertrek worden de fietsen altijd 
goed gecontroleerd op de binnenplaats 
van het klooster van de broeders. 
Desondanks zijn er onderweg lekke 
banden en ook krijgt men geregeld een 
hoosbui als traktatie.
Het uitgangspunt is de kinderen een 

week lang plezier te laten maken in de 
natuur; met wandelingen, puzzeltoch-
ten, voetbal en bosspelen. Zwemmen 
in de vennen, later in zwembad De 
Warande, is ook vaste prik. Iedere 
avond, na het bosspel, is er een ver-
plichte douche en als de jongens in 
bed liggen, bidt een van de broeders 
het avondgebed.
Door overplaatsingen, uittredingen en 
sluiting van kloosters vertrekken rond 
1964 de laatste broeders bij Spar-
taan’20. Vooral de broeders Loyola, 
Frederik en Landoald, vormden een 
voortreffelijke leiding gedurende de 
eerste kampjaren. Een nieuwe Kamp-
commissie, samengesteld uit leiders 
en jeugdbestuurders van Spartaan’20, 
neemt het werk daarna over.

Avonturen in het bos
Het Zwarte Paadje, het Joodse 
Kerkhof, de Pannenhuisstraat zijn 
herkenbare namen voor oud-deelne-
mers van het kamp. Het zijn bakens 
als afscheiding bij de bosspelen of als 
men de weg dreigde kwijt te raken. 
Voor velen zijn de droppings onverge-
telijk. De jongens werden met de auto 
geblinddoekt weggebracht, meestal 
richting Teteringen of Dorst. Minimaal 
twee leiders begeleidden altijd de 
groep. Ondanks dat verdwaalden heel 
wat groepen en die moesten dan (door 

meerdere auto’s) uit het bos worden 
‘geplukt’.

Bindende factor
Vijfenzestig keer Kamp Ahoy. Waar 
blijft de tijd? Dat vragen de dames van 
de kookstaf en alle huidige en vroe-
gere enthousiaste leiders zich vaak af. 
Allemaal mensen met een ‘clubhart’, 
die voor de jeugd een week vakan-
tie opofferen, of dat in het verleden 
deden.
Men kan het gerust een traditioneel 
gebeuren in de vereniging Spartaan’20 
noemen. Al 65 jaar beleeft de Spar-
taanjeugd een geweldige kampweek 
in de bossen. Een feest met elkaar; 
men verzamelt herinneringen die 
nooit meer worden uitgewist. Oud-
deelnemers en oud-leiders praten nu 
nog over die geweldige kampweken 
waaraan ze ooit deelnamen! Velen van 
hen vervulden of vervullen nog steeds 
een belangrijke functie binnen de club. 
Kamp Ahoy draagt al decennia lang in 
sterke mate bij aan de binding tussen 
de clubleden.

Organisatie
Ieder kamp begint met een gedegen 
voorbereiding door de Kampcom-
missie, waarbinnen elk lid een eigen 
taak krijgt toebedeeld. Op de dag 
van vertrek ontvangen de deelnemers 
het kampboekje en de groepsinde-
ling. Zakgeld wordt geïnd en ouders 
overhandigen het formulier met bij-
zonderheden over hun kind (bijvoor-
beeld medicijnen en allergieën). De 
vrachtwagen wordt ingeladen en gaat 
richting Oosterhout, waarna jeugd en 
begeleiders in de klaarstaande bus en 
auto’s stappen en ook op weg gaan.

Kampactiviteiten
Het programma is sinds 1955 regelma-
tig aangepast en vernieuwd. Toch is de 
formule in grote lijnen hetzelfde ge-
bleven: voetbal, bosspellen, zeskamp, 
tafeltennis, penaltybokaal, corvee en 

ter afsluiting een Bonte Avond. En niet 
te vergeten: de zilveren en gouden Ei-
kel, geverfde grote dennenappels voor 
diegenen die iets doms of uitzonder-
lijks gedaan hebben.
Het kamp begint met inkwartieren: 
de bagage mag op de bedden en 
in de eetzaal luistert iedereen naar 
het kampreglement. Daarin is het 
eerste punt ‘plezier hebben met elkaar 
gedurende de gehele kampweek’. 
Daarna kan het echt beginnen met een 
middag-bosspel.
De volgende dagen is er ’s ochtends 
een voetbalcompetitie met strijd om 
de Kamp World Cup. In de middagen 
en avonden zijn er bosspelen, behalve 
op woensdag. Die is gereserveerd voor 
een dagje zwemmen in het bekende 
bad De Warande. Dit is met warm 
weer een echte uitsmijter.

Knallend slotstuk
Op vrijdagavond wordt de kampweek 
afgesloten met een Bonte Avond vol 
sketches en muziekoptredens, ook 
door de begeleiding en de dames 
van de kookstaf die iedere dag de 
maaltijden bereiden en ook alle snacks 
verzorgen, soms zelfs in het bos tij-
dens het bosspel. Met een speech, het 
lied ‘Spartaan op Kamp’ en een disco 
wordt de kampweek afgesloten. Op 
zaterdag is het dan bagage inpakken, 
schoonmaken, de vrachtwagen inladen 
en vervolgens reist men per bus of 
auto weer richting Rotterdam.
Op 14 augustus bestond Spartaan’20 
100 jaar. Kamp Ahoy kon niet door-
gaan door Corona. Maar: “Spartaan 
op Kamp, dat is een feessie. Voor onze 
C’s en Benjamins. Het was zo fijn; 
wij komen terug hoor! Het volgend 
jaar zijn wij weer bij elkaar!”. (refrein 
kamplied)

Andre Tolenaar
Rotterdam
a.tolenaar@outlook.com

Jeugd niet naar Kamp Ahoy
Kamphuis ‘Ahoy’aan de Pan-
nenhuisstraat in Oosterhout 
is in 1954, met financiële 
steun van de bekende kle-
dingfamilie Lap, gesticht als 
speciaal parochiehuis voor 
de parochie van de Heilige 
Kruisvinding in Vreewijk. De 
oprichting van het kamphuis 
maakte het mogelijk groepen 
kinderen uit arme, kinderrijke 
gezinnen een week lang in de 
gezonde boslucht te laten ver-
toeven. Met de medewerking 
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Kamp Ahoy in 1959

De Bonte Avond in Kamp Ahoy in 2008

Herinneringen aan Rotterdam

In De Oud-Rotterdammer van 
11 december 2018 lees ik over 
een boek over het Noorderei-
land. Mijn grootvader woonde 
met zijn familie in de Feyen-
oordstraat. Hij had daar een 
groentenwinkel, ik geloof 
tegenover een zijstraat. 

Later woonde hij met zijn zieke 
vrouw in Hillegersberg, waar wij hen 
opzochten. Kennelijk had hij de winkel 
verkocht en was in staat een of twee 
huisjes te kopen op het Alexanderplein, 
waar hij wekelijks de huur ophaalde. 
Zelf heb ik de winkel nooit gezien. Na 
de oorlog liep ik een keer door de straat 
en het was nog een soort winkeltje.
Ik ben 93 jaar oud en vrij gezond. Ik 
verliet Nederland in 1949 en na in di-
verse diverse landen in Azië te hebben 
gewoond, woon ik met mijn vrouw en 
familie in Australië sinds 1958.
Mijn grootvader heette Cornelis Groe-
neveld en zijn vrouw Sara van Toledo. 
Ze hadden een vrij groot gezin met drie 
zoons en drie dochters. Mijn moeder 
was de oudste dochter. Mijn grootou-
ders waren vrome, christelijke mensen. 
Ze behoorden tot de Nederlands Her-
vormde Kerk tot ongeveer 1888, toen er 
een ‘doleantie’ was en de gereformeer-
de kerk ontstond. Opa werkte erg hard. 
Hij had een handwagen met een extra 
lang laadvermogen en een trekhond. 
’s Morgens ging hij naar de veiling in 
Rotterdam-Noord en kocht een lading 
groenten voor de passagiersboten die 
klaar lagen om passagiers te vervoeren 
voor een Rijntrip. Als dat was gedaan 
ging hij terug naar de veiling voor de 
winkel. Verpakking voor groenten was 
er in die jaren niet in de winkel. De 
vrouwen liepen altijd met een schort en 
dan zei mijn opa: “Houd je schort maar 
op. “ Dat was de verpakking.
Ik ken oma alleen maar in bed. Ze 
had een hartkwaal en kon niet meer 
lopen. Het bed was in de huiskamer, 
zodat verwarming mogelijk was van de 
haard. Oma stierf al voor de oorlog, opa 
tijdens de oorlog. De oudste zoon had 
voor korte tijd een groentenwinkel aan 
het Alexanderplein, maar dat lukte niet 
erg goed en de winkel werd gesloten. 
Op dit plein was ook kapper Maas. 
Soms liep ik naar die kapper. Knippen 
kostte slechts 15 cent en ik was dan 
‘zoet’ voor de woensdagmiddag.
In mei 1940 werd onze familie uit de 
stad gebombardeerd en liepen we naar 
opa en oma in Hillegersberg. Gelukkig 
waren zij niet gewond. Ze schuilden 
onder de trap die hen beschermde en 
kwamen er heelhuids onder vandaan. 
Om ongeveer drie uur ’s middags 
besloot mijn vader terug te gaan naar 
het stadhuis en met een vrijwillige 
brandweerman blusten ze vele interne 
branden en bespaarden zo het stadhuis 
van grootse vernieling.

Henk Heins
36/2 Foothills Road
Tassavanna WSW 2518
Australië
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

088 - 10 20 100 (optie 3)   www.medipoint.nl/bezoekafspraak

Plan uw 1 op 1 adviesgesprek, samen met maximaal 
één iemand anders, over mobiliteitsproducten. Ontdek 
met welk model u comfortabel mobiel blijft. Deze dag 
zijn er namelijk veel verschillende modellen met hoge 
kortingen beschikbaar!

Voor een veilig bezoek hanteren wij o.a. de volgende 
maatregelen:
- We houden 1,5 meter afstand van elkaar
- Na elk gebruik worden hulpmiddelen gedesinfecteerd 

en experts zijn voorzien van beschermingsmiddelen

Schrijft u zich snel gratis in via onderstaande site of 
telefoonnummer en wees zeker van advies. Komt u 
liever op de dag zelf langs? Dat kan, we kijken meteen 
of er plek is.*
Alle plaatsen bezet of test u liever een hulpmiddel in 
uw thuissituatie? Plan dan een afspraak in met onze 
Thuisservice via de site of onderstaand telefoonnummer.

Waar en wanneer: 
Vrijdag 11 september
Medipoint l Careyn
Ohmweg 2A
3208 KE Spijkenisse

* Indien u zich niet heeft ingeschreven en op de dag zelf langskomt 
wordt er op het moment zelf bepaald of het veilig genoeg is om u 
advies te geven. Ook is het mogelijk dat uw advies korter duurt dan 
1 uur en een kwartier.

Veilig advies op afspraak
Vrijdag 11 september

Deze dag tot

30%
korting

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

€ 3,985 kilo
Bildtstar

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

598,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOR, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
LEDER 

1098,-

EUROVERTO
RUIMT OP!

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN OP ONZE
PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN
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Mol. In mijn gedachten was Molletje, 
zoals hij in het havenjargon werd 
genoemd, een gedreven persoon die je, 
ondanks zijn geringe lengte, niet snel 
over het hoofd zag. Hij was tijdens 
de werkzaamheden overal te vinden. 
Gaandeweg het verhaal kwamen di-
verse persoonlijke gesprekken als her-
inneringen weer voorbij. Wat daarbij 
opviel was zijn inzicht en organisatie 
van het laad- en loswerk. En bij con-
fl icten over de werkwijze met kraan en 
goederen was hij dikwijls de autoriteit 
die met weinig woorden iedereen goed 
op zijn plaats kon zetten.

Brand
Twee belevenissen, een komisch en 
een spannend voorval, kwamen direct 
weer in mijn herinnering.
Het komische voorval speelde zich af 
in de jaren 50.
Voor de wal lag een boot die op Azië 
voer en pakken sisal loste. Ik stond 
met de kraan op het open terrein 
tussen de twee loodsen en had dus 

een goed overzicht op wat er beneden 
mij gebeurde. De zware pakken sisal 
werden in partijen met kraanwagens 
de loods in gereden. Opeens rumoer. 
Er was, wellicht door vonken uit de 
uitlaat van een van de kraanwagens, 
brand ontstaan in de opgeslagen sisal 
in de loods. Paniek alom, want sisal 
wil nogal goed branden. Waar hij 
vandaan kwam is niet bekend, maar 
Molletje was er ineens. Met driftige 
gebaren spoorde hij zijn havenwerkers 
aan de brand met hier en daar aanwe-
zige brandblussers te gaan blussen. 
Van verschillende kanten kwamen 
mensen met de bekende rode ge-
vaartes aansjouwen. Totdat ze, bij de 
brand aangekomen, tot de ontdekking 
kwamen dat die zware dingen leeg 
waren of alleen maar het laatste restje 
uitsputterden. Snel overzag Mol de 
situatie en dirigeerde een man naar het 
kabelgat, waar ook een blusser hing. 
De man holde naar het kabelgat, rukte 
de blusser van de muur en vond het 
raadzaam, voor hij dat hele eind naar 

de brand ging afl eggen, eerst even te 
proberen of dat ding wél in orde was. 
Dus met een hevige stoot, dat moest 
toen zo gebeuren, bracht hij het rode 
gevaarte in werking. En jawel hoor, 
het ding werkte er kwam een witte 
straal blusmiddel uit. Maar in de tijd 
kon je die straal van zo n apparaat niet 
meer stoppen. Dus liep de man snel 
met het in wijde bogen spuitende ap-
paraat over het middenterrein naar de 
brand in de andere loods. Om, bij de 
brand aangekomen, tot de ontdekking 
te komen dat het zijn laatste restje 
blusmiddel rochelend uitstootte. Deze 
hele act heb ik ondanks de ernstige 
situatie met de nodige hilariteit vanuit 
mij hoge zit gadegeslagen. Gelukkig 
kwam al snel met loeiende sirenes de 
echte brandweer die met goed gevolg 
de brand heeft geblust.

Blikseminslag 
Het tweede verhaal is veel spannender. 
Op stammenboten werden de zwaarste 
stammen dikwijls met gekoppelde kra-

nen gelost. Bij dat werk was toezicht 
bij gemeentekranen verplicht. Zo-
doende stond ik in een bepaalde nacht 
in de jaren zestig als controleur tijdens 
de werkzaamheden aan dek veilig te 
schuilen voor onweer en regen. Plotse-
ling kreeg ik de schrik van mijn leven, 
toen op betrekkelijk korte afstand, 
twee à drie meter, de bliksem met 
een enorme knal via een stilstaande 
kraan insloeg. De bliksem vervolgde 
via de stroomgoot zijn verwoestende 
weg naar de op het terrein aanwezige 
schakelkast. Die kast veranderde 
met een enorme knal spontaan in een 
grote veelkleurige klomp gesmolten 

materiaal, met stroomuitval tot gevolg 
waardoor het kranenwerk gedurende 
de nacht stilviel. De consternatie was 
groot en het geheel zorgde natuurlijk 
ook voor een hoop commotie. Even na 
de inslag stond ik met knikkende knie-
en te kijken, toen ik mij realiseerde 
dat ik wel heel dichtbij die gevaarlijke 
blikseminslag had gestaan.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl  

 Bijzondere belevenissen bij ‘Molletje’   
Ik heb met veel plezier het artikel van de heer Weeber over de Waalhaven Noordzijde gelezen. Met 
als hoofdzaak de belevenissen in lang vervlogen tijden. Vooral de geschiedenis en de namen van 
het toenmalig personeel van de firma Mol & Groen riepen bij mij herinneringen op. Destijds, 1949- 
1970, werkte ik bij het Gemeentelijk Havenbedrijf. 

In die periode stonden er op het terrein bij de Fa. Mol & Groen altijd gemeentelijke huurkranen. Dus heb ik als kraanmachinist, 
en later in de functie van controleur, toezicht gehouden op de kraanwerkzaamheden en dikwijls te maken gehad met de heer 

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 volgend 
jaar, voorjaar 2021, een prachtige 
foto-expositie te zien van het 
werk van Bart Hofmeester en 
zijn bedrijf AeroCamera. In De 
Oud-Rotterdammer publiceren we 
in samenwerking met Watermerk 
BV een half jaar foto’s uit het boek 
‘Rotterdam vanuit de wolken’, 
waarvan inmiddels de 2e druk is 
verschenen. Telkens met de vraag 
of u, als lezers, nog iets kunt 
toevoegen aan de beschrijving van 
de foto. Een herinnering, een anek-
dote of wetenswaardigheid.

 Groothandelsgebouw en Bouwcentrum aan het Weena, daarachter het Kruisplein en de noodbioscoop Lutusca, verder de Rotterdamse Schouwburg en 
bouwactiviteiten voor de bouw van de Lijnbaan� ats (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl
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Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

U kent ons van                      op pagina 7 uit 
deze krant. Wij informeren u over allerlei zaken 
die te maken hebben met geld en recht, waarbij 
het erfrecht het meest aan de orde komt. Deze 
informatie in De Oud-Rotterdammer stellen 
wij graag en belangeloos ter beschikking. Ook
kunnen wij u helpen als u andere vragen heeft.
Veel mensen doen dit al en bellen ons met een 
korte vraag waar wij dan met plezier vrijblijvend 
antwoord op geven. U kunt natuurlijk ook een 
afspraak met ons maken waarbij uw vragen 
meer uitgebreid aan de orde kunnen komen en 
waarbij wij u persoonlijk kunnen adviseren. Wij 
hanteren dan ons gebruikelijke uurtarief. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij de afwikkeling 
van een nalatenschap, advies over besparing 
van erfbelasting, het voorkomen van de eigen 
bijdrage zorg of het maken van uw aangifte 
inkomstenbelasting.

Waarmee helpen wij u graag (verder):

• Hulp bij de afwikkeling van nalatenschappen
• neeniedgithcamlovegnavnjiZ

levenstestament
• Voorbereiden en advies testamenten
• Als executeur in uw testament
• Als boedelgevolmachtigde
• Als adviseur van de executeur 
• Voorkomen eigen bijdrage zorg
• ehcsidiruj/leeicnanfirevoneknedeeM

vraagstukken
• Aangifte en advies inkomstenbelasting
• Aangifte erfbelasting
• Voorkomen erfbelasting

Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en 
ervaring.

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de afwikkeling 
van nalatenschappen:
• om problemen te voorkomen of op te lossen
• om u werk of zorgen uit handen te nemen
• voor een onpartijdige en professionele afwikkeling

juridische vragen die opkomen bij het ouder worden 
tijdens leven en na het overlijden.

Volg ons in deze krant via 

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd of uw 
testament nog up to date is, of hoe later de erfenis 
afgewikkeld moet worden of bijvoorbeeld hoe u kunt 
besparen op erfbelasting of de eigen bijdrage zorg. 
Dergelijke vragen komen steevast op de erfcoach-
spreekuren van Akto voorbij. Het bezoek aan deze 
spreekuren is gratis. U krijgt dan gemiddeld 20 
minuten de tijd om uw vraag/vragen voor te leggen 
en met ons het mogelijke antwoord te bespreken.
Een eventueel vervolgadvies zal tegen ons 
gebruikelijke uurtarief plaatsvinden.

Vragen die veel gesteld worden: 
• wat is de vrijstellingen schenk- en erfbelasting;
• hoe voorkomen we erfbelasting;
• is ons testament nog geldig of goed genoeg;
• ik ben onterfd wat zijn mijn rechten;

• ik wil een kind onterven; 
• ik heb een executeur nodig wie mag dat zijn;
• wat is een levenstestament en 

heb ik er een nodig;
• hoe laat ik mijn partner goed verzorgd achter;
• heb ik een testament nodig.

Heeft u ook een of meer vragen over deze of andere 
onderwerpen, maak dan eens een afspraak voor een van 
onze erfcoach-spreekuren in Rotterdam-Schiebroek (elke 
3e vrijdag van de maand 10.00-12.00 uur), Rotterdam-
Prinsenland (elke laatste vrijdag van de maand tussen 
14.00 - 16.00 uur) of Spijkenisse (elke 1ste vrijdag van de 
maand 10.00-12.00 uur). 

Een afspraak maken kan via info@akto.nu 
of via 0103130823

Erfcoach spreekuren Akto
Vrijblijvend advies over o.a. (afwikkelen) nalatenschappen en voorkomen erfbelasting

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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Katendrecht. Tot vorig jaar was 
hij vaste bezoeker bij de jaarlijkse 
reünie die voor ex-bewoners nog 
steeds wordt georganiseerd door 
Willem van Meer en de broers 
Gelaudemans. Jaren achtereen 
verzorgde Theo Arntz in de vroege 
ochtend een dagopening op internet 
voor een grote schare fans. Ook 
daar kwam van de ene op de andere 
dag een einde aan. Hij bezorgde 
mij een fijne tijd en een mooie 
jeugd. Theo Arntz hield me uit 
de poel van ellende, armoede en 
verderf en heeft enorm bijgedragen 
aan tot wat ik in 2020 ben. Bijvoor-
beeld journalist, auteur en nimmer 
veroordeeld, behalve dan voor 
lullige verkeersboetes voor drie 
kilometer te hard rijden. Voor Theo 
zou een standbeeld moeten komen 
of een straat, plein of laan naar hem 
vernoemd moeten worden.

Poortwoningen
Wim C. Boer (wcboer@kliksafe.nl) 
uit Rotterdam-Ommoord deelt een 
tik op de vingers uit en corrigeert: 

“Als oud-zuiderling lees ik altijd 
met interesse RW’s mijmerZUID-
hoekje in De Oud-Rotterdammer. 
In het nummer van 21 juli wordt 
geschreven over de poortwoningen 
in de Pantserstraat en de andere 
straten in die buurt. Er staat dat de 
poortwoningen een architectonisch 
hoogstandje zijn, dat je nergens 
in Rotterdam aantreft. Ik kan me 
echter uit mijn jeugd herinneren 
dat halverwege de zuidkant van de 
Strevelsweg een poortje was naar 
de achterliggende Weimansweg, 
waar ook woningen boven waren. 
Evenzo in de Wevershoekstraat, 
naast het voormalig postkantoor 
op de hoek van de Dordtselaan. 
Volgens Streetview is dit nog zo. 

Mogelijk waren de woningen de 
oudste in Rotterdam (mijn grootou-
ders hebben nog in de Pantserstraat 
gewoond), maar uniek was dat toch 
zeker niet!’’
“Met belangstelling heb ik in 
‘RW’s mijmerZUIDhoekje’ van 21 
juli gelezen over ‘mijn’ Pantser-
straat”, mailt G.S. Boekestein 
(boekesteinpgs@gmail.com). “Van 
1958 tot en met 1976 heb ik er 
gewoond, op 19b, op de tweede 
etage. Op de begane grond – 19a – 
woonde de familie L. Schrijvershof 
met zoon Leo en dochter Ria en op 
de eerste verdieping de familie Van 
Millingen. Later is in die woning 
een invalide man komen wonen. 
Mijn ouders hebben in 1958 de 

woning gekraakt en daarna hebben 
we er met veel plezier gewoond. 
De namen in het artikel komen mij 
bekend voor, maar ik denk dat ik 
me door mijn toen jeugdige leeftijd 
niet meer alle buren herinner. Van 
mijn 12de tot en met 20ste jaar heb 
ik, in het begin op woensdagmid-
dag en op zaterdag hele dag en 
later alleen op zaterdag, bij onze 
Hefbrug-supermarkt gewerkt. Die 
was van de familie Nico en Lenie 
de Kreij. Zij waren belangrijke 
sociale mensen in de straat. Hun 
dochter, Marianna de Kreij, was 
een goede vriendin van mijn zus en 
John de Kreij zie ik nog regelmatig 
wandelen in het winkelcentrum 
Carnisselande in Barendrecht.’’
Met Boekestein terug naar voor die 
tijd: “We hadden een telg van de 
bekende Scheveningse Vishandel 
Toet op de hoek met de Slagheks-
traat zitten. Later kwam daar een 
cafetaria in. Ik weet nog dat er 
veel jongeren in de straat woonden 
waarmee we voetbalden en bad-
mintonden. Ondanks het soms aan 
diggelen gaan van een ruit, kon en 
mocht van alles in de Pantserstraat. 
Glazenwasser Hoving kwam later 
de in straat wonen en volgens 
mij zat op 23a transporteur C. 
Molendijk & zn, die hun Commer-
vrachtwagen steevast voor de ga-
rage bij nummer 29 parkeerden en 
ook hun Citroën, zwart van kleur. 
Niet te vergeten de fietsenhandel 
en -stalling van Eef Beijer aan de 
overkant. Groenten en fruit kochten 
we bij een van de twee winkels van 
de gebroeders Heezen op de Putsel-
aan 106a en 71. Brood haalden we 
bij het bakkertje op de hoek van de 
Pantserstraat en de Slaghekstraat. 
Op de volgende hoek van de Klos-
straat zat een slagerij. Kapper Fred 
Stender zat op het pleintje van de 
Wapenstraat/Slaghekstraat en als ik 
me niet vergis nam zijn zoon Frans 
de zaak over. Niet te vergeten de el-
lendige weken door de uit de Afri-
kaanderwijk overgeslagen grote 
rassenrellen in de Wapenstraat/
Slaghekstraat in augustus 1972. 
Maar ik beleefde er desondanks een 
fijne tijd met een mooie jeugd.’’

Reageren: reinwol@outlook.com

Hopman Theo Arntz is niet meer. Op 23 juli 2020 overleed de 95 jaar geworden oer-Rotter-
dammer in zijn woonplaats Nijmegen, waar in klein gezelschap de afscheidsplechtigheid 
plaatsvond. Theo Arntz laat rijke herinneringen na bij jongeren-van-toen in de Afrikaander-
wijk, Bloemhof en Katendrecht. 

Jaren achtereen was hij in die wijken een streng en gezagvol politieman. Daarnaast was hij hopman van de padvinders-
groep St.-Franciscus, die lange tijd huisde op een zolder van de St.-Louis broederschool aan de Putselaan. Een groot 
deel van zijn leven woonde hij – en 
zijn eerder overleden vrouw Corry 
Kleijn – in de Joubertstraat, in het 
hart van de Afrikaanderwijk, op een 
steenworp van ‘zijn’ St.-Franciscus-
kerk.
Theo Arntz had een sterke band met 

Theo Arntz (midden) in 2005 in 
gesprek met mede-organisator 

Ben Gelaudemans op een bijeen-
komst van oud-Katendrechters. Foto’s 

Rein Wolters

Fijne tijd, 
móóie jeugd

Nico Beijer (zoon fietsenmaker) in gesprek met chauffeur Kees van grossiersbedrijf Donjacour in de Pantserstraat

In 1947 waren het de Pantserboys die de voetbaleer omhoog stuwden

C&A en… Termeulen

Toen ik het verhaal las van Bert 
Plomp (18 aug jl) over de roltrap bij 
C&A, moest ik lachen, en ongewild 
schoot mij Ter Meulen ineens te 
binnen. Wij, oud Rotterdammers, 
zeggen nu nog steeds: ja, je weet 
wel, bij Ter Meulen aan de overkant 
of zo. Dan weten we allemaal waar 
je bedoelt.

Ter Meulen was gewoon een begrip. Het was 
een soort overdekte markt, de verkoopplekken, 
het personeel, de hele uitstraling; alles simpel. 
Dat was echt iets bijzonders toen. En het was 
ook de drijfveer voor allerlei zaken die we nu 
heel normaal vinden. Wat dacht u van: “Niet 
goed? Geld terug” zonder poespas, zonder 
reden. Anderen konden niet achterblijven, gin-
gen dat ook direct doen, tot vandaag de dag!

Spotgoedkoop
Het beroemde kopje koffie voor 10 cent, gebak 
15 cent. Alléén vrouwen, haha, kopje doorge-
ven aan de rest van de familie aan de andere 
kant van de hekjes dus. Terreur van de ‘ouden 
van dagen’, die er de hele dag bleven zitten, 
warm en goedkoop met een kopje koffie. Het 
ging goed, etage na etage werd erop gezet, met 
roltrappen. Je kon er altijd alles vinden, en 
spotgoedkoop.
Mijn moeder stuurde mij met de fiets daar-
heen, als er nieuwe flanellen overhemden of zo 
iets voor mij en mijn broers moesten komen. 
Kostten daar maar de helft. Gordijnen op maat 
gemaakt, sieraden, schrijfwaren, afijn, je kon 
het zo gek niet bedenken of Ter Meulen had 
het. Busreisjes uit heel Nederland, en België: 
dagje Ter Meulen.

Ter ziele
Helaas redde Ter Meulen het niet. Ze wilden 
meedoen met de luxe uitstraling van V&D, 
Bijenkorf en dergelijke. Maar dat wilde het pu-
bliek niet. Helaas ging dit wonder der moderne 
tijd ter ziele. Maar Rotterdammers weten waar 
je het over hebt. En daar vlak achter een schril 
contrast: de Lijnbaan met pracht en praal, 
alleen maar luxe. Als ik daar bij Ter Meulen in 
de buurt loop, en denk aan hoe het daar begon, 
komt dat allemaal weer terug.... leuke tijd.

Jaap Quist
jamaqu1@hotmail.com

Drukte bij Ter Meulen

Ter Meulen
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Herinneringen aan Rotterdam
In De Oud-Rotterdammer van 11 
december 2018 lees ik over uw 
boek over het Noordereiland. Mijn 
grootvader woonde met zijn familie in 
de Feyenoordstraat. Hij had daar een 
groentewinkel, ik geloof tegenover 
een zijstraat. Na de groentewinkel 
woonde hij met zijn zieke vrouw in 
Hillegersberg, de plaats waar wij 
hen opzochten. Kennelijk had hij 
de winkel verkocht en was in staat 
een of twee huisjes te kopen op het 
Alexanderplein, waar hij wekelijks de 
huur ophaalde. Zelf heb ik de winkel 
nooit gezien. Na de oorlog liep ik een 
keer door de straat en het was nog een 
soort winkeltje.
Mijn grootvader heette Cornelis 
Groeneveld en zijn vrouw Sara van 
Toledo. Ze hadden een vrij groot gezin 
met drie zoons en drie dochters. Mijn 
moeder was de oudste dochter. Mijn 
grootouders waren vrome, christelijke 
mensen. Ze behoorden tot de Neder-
lands Hervormde Kerk tot ongeveer 
1888 toen er een ‘doleantie’ was en 
de gereformeerde kerk ontstond. Opa, 
zoals ik hem noemde, werkte erg hard. 
Hij had een handwagen met een extra 
lang laadvermogen en een trekhond. 
’s Morgens ging hij naar de veiling in 
Rotterdam-Noord en kocht een lading 
groenten voor de passagiersboten die 
klaar lagen voor een Rijntrip. Daarna 
ging hij terug naar de veiling voor de 
winkel. Verpakking voor een en ander 
was er in die jaren niet in de winkel. 
De vrouwen daar liepen altijd met een 
schort en dan zei mijn opa: “Houd je 
schort maar op.“ En dat was dan de 
verpakking. Hij was ook lid van de 
lokale brandweer die toen met hand-
wagens werkte.
Ik kende mijn grootouders toen ze 
al een behoorlijke leeftijd hadden 
bereikt. Ik ken oma alleen maar in 
bed. Ze had een hartkwaal en kon 
niet meer lopen. Het bed was in de 
huiskamer, zodat er verwarming 
mogelijk was van de haard. Oma stierf 

al voor de oorlog, opa gedurende de 
oorlog. De oudste zoon had korte tijd 
een groentewinkel aan het Alexan-
derplein, maar dat lukte niet erg en 
de winkel werd gesloten. Op dit plein 
was ook een kapper, mijnheer Maas. 
Onze familie woonde in het Stadhuis 
en soms liep ik naar die kapper, want 
hij rekende slechts 15 cent. De oudste 
zoon woonde later met zijn vrouw in 
de Savornin Lohmanlaan. In mei 1940 
werd onze familie uit het Stadhuis ge-
bombardeerd en liepen we naar opa en 
oma in Hillegersberg. Gelukkig waren 
zij niet gewond. Ze schuilden onder de 
trap die hen beschermde en kwamen 
er heelhuids onder vandaan. Om onge-
veer drie uur ’s middags besloot mijn 
vader terug te gaan naar het stadhuis 
en met behulp van een vrijwillige 
brandweerman blusten ze vele interne 
branden en spaarden zodoende het 
stadhuis van grootse vernieling.
Ik ben 93 jaar oud en vrij gezond. Ik 
verliet Nederland in 1949 en na in di-
verse diverse landen in Azië te hebben 
gewoond, woon ik met mijn vrouw en 

familie in Australië sinds 1958.

Henk Heins
36/2 Foothills Road
Tassavanna WSW 2518
Australië

Snelle wip
Vroeger kwam ik als Drankwetcontro-
leur veel op de Kaap. Wij adviseer-
den onder meer de burgemeester 
bij vergunningaanvragen voor de 
Drank- en Horecawet. Een Haagse 
dame deed zo’n aanvraag voor een 
café, buiten het Katendrechtgebied, 
maar stond ingeschreven als prostituee 
met een peeskamertje op het Deliplein 
(eigenlijk Delistraat). Dat gold toen 
als “slecht levensgedrag”. Nu is het 
een belastingbetalend beschermd vrij 
beroep. Zij had alle vereiste hore-
cadiploma’s. Ik verzocht collega’s 
van de Zedendienst haar “uit” te 
schrijven, zodat de vergunning kon 
worden verleend. Maar dàt wilde zij 
niet, dus werd de aanvraag geweigerd. 
De documenten moesten in persoon 

worden uitgereikt en getekend. Ik ging 
op een warme zaterdagavond alleen, 
tikte tegen het raam en wees op mijn 
diplomatentasje. Zij liet mij binnen. Ik 
ging op de enige stoel zitten en zij op 
het randje van het bed. Waar ik niet op 
gerekend had, dat die voorbij schuife-
lende mannen vaak ook kroeglopers 
waren. Ineens hoorde ik: “Hé daar zit 
meneer De Knegt van de Drankwet.” 
Ze bleven staan en bonkten tegen de 
ramen. Zo kon ik de zaak niet afwik-
kelen. Ik liet haar de gordijnen sluiten, 
maar dat is natuurlijk verdacht! Zij 
bedankte voor onze moeite, maar 
wilde niets zeggen over het “Waarom 
niet uitschrijven”, alleen dat zij privé 
heel moeilijk zat en het geld niet kon 
missen. Weer buiten hoorde ik: “Nou 
meneer De Knegt, dat was een snelle 
wip.”

Aad de Knegt
Oud-Beijerland

Zeemansliedje
Voor de vele reacties op mijn vraag 

over het “Zeemansliedje”, wil ik 
mijn dank uitspreken aan de redactie 
van De Oud-Rotterdammer en de 
lezers voor hun reactie. In een woord 
geweldig!

J.Eger
Overschie

Spangen
Ik dank Rein Wolters voor zijn 
herkenbare verhalen. Zijn stukje over 
de Oranjeboomstraat in nr. 14, d.d. 
07/07, bracht heel wat herinneringen 
boven. Mijn grootouders van moeders 
kant, familie Geurt de Gast, woonde 
er jarenlang op nr. 361 eenhoog. Rein 
noemt de tramlijnen die door de straat 
kwamen: 2, 3, 9 en 12. Daarover gaat 
mijn verhaaltje. Wij woonden in Span-
gen (Justus van Effenstraat) en gingen 
regelmatig ‘s zondags met mijn ouders 
op de fiets naar opa en oma. Ik was 
zeven (1954) en mijn broer al tien. 
De “grote” mensen zaten altijd in 
de achterkamer bij het keukentje te 
kletsen en konden geen kleine potjes 
met grote oren gebruiken. Wij werden 
in de mooie voorkamer op een stoel 
voor het raam gezet, ieder aan een 
kant. Dan kregen we een papiertje 
(meestal een binnenste buiten gekeerd 
kruidenierszakje) en een potloodje. De 
opdracht was de lijnnummers van de 
trams die langs kwamen onder elkaar 
te zetten. De ene keer had ik die vanaf 
station Zuid kwamen, de andere keer 
die er naartoe gingen. Je zat op je stoel 
in het spionnetje te turen of er een 
aankwam om dan gauw het nummer 
op je lijstje zetten. Na het bezoek ging 
er een streep onder en wie de hoogste 
uitkomst had, kreeg EEN snoepje. 
Daar was je de hele middag zoet mee/
voor geweest. Zomaar een dierbare 
herinnering uit mijn kindertijd.

Marja Kerpels

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

Dirty-track Autorace op 
Woudenstein
Zondagmiddag 20 september 1936 
konden we voor de eerste keer in 
Nederland de sensatie beleven een Dirty-
track Autorace, ofwel het racen op de 
aarden baan van de renbaan op sportpark 
Woudestein in Rotterdam. Er hadden 
bekende coureurs ingeschreven als 
Patterson en Raynes, en er werden hoge 
snelheden verwacht. Daarom werden 
er filmopnamen gemaakt, zodat ook het 
bioscooppubliek kennis kon maken met 
de sensatie van racen op een zandbaan.
Dat er in Nederland geen automobielen werden gemaakt, was volgens de kranten de oorzaak dat het automobielrennen 
hier nog vreemd was. Maar desondanks kwam het publiek in grote getale naar het draverijcircuit op sportpark Woude-
stein. Filmbewerker Bas Romeijn heeft het filmverslag van dit stukje autosporthistorie bewerkt. Omdat slechts een stukje 
van het oorspronkelijke geluid bewaard is gebleven, heeft hij daarmee de hele soundtrack samengesteld. Het filmpje is te 
zien op zijn website https://basromeijnfilms.blogspot.com

Bas Romeijn
06-38589574

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
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Website: www.deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. aangeboren aandoening (pss-nos); 7. trip per touringcar; 12. Oost-Europeaan; 13. rivier in Frankrijk; 14. schil (bast); 15. 
data processing (afk.); 17. zwarte vogel; 19. Aziatisch land; 21. doorluchtige hoogheid (afk.); 22. plaats in Noord-Brabant; 
24. letterkundige; 27. Koreaans automerk; 28. vlinderlarve; 30. wiel; 31. dierenmond; 32. ontuchtige vrouw; 33. tennisterm; 
35. insect (waterjuffer); 37. Engels bier; 38. plaats in Gelderland; 41. halsboord; 42. extra toelage; 44. god van de liefde; 46. 
banier (vlag); 47. Nederlandse politieke partij; 48. ronde (kasteel)toren; 49. telwoord; 50. destijds; 52. Nederlandse schrij-
ver; 54. deel van een pan; 56. Engelse bevestiging; 58. vraagprijs (bedrag); 61. kippenloop; 62. opkoper van gestolen goed; 
64. voorzetsel; 65. opwellend water (put); 67. hoofddeksel; 68. scheldwoord; 70. akelig; 72. oude vochtmaat; 73. eenwielige 
handkar; 76. grappenmaker; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. plaats in de Oekraïne; 79. schoonmaakmiddel; 81. 
familielid; 82. oceaan; 83. boven het gewone; 84. ivoor; 86. puzzel (vraagstuk); 87. schepen onder geleide.

Verticaal
1. dwergstaatje in de Pyreneeën; 2. buisverlichting; 3. Europeaan; 4. dierenverblijf; 5. voetbalteam; 6. melkklier; 7. tim-
mermansgereedschap; 8. naaldboom; 9. gymnastiektoestel; 10. oude lengtemaat; 11. koosnaampje; 16. persoonlijke stan-
daarduitrusting (afk.); 18. verwaande houding; 20. kledingstuk; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. twee voorgespannen 
paarden; 25. azijn; 26. zoon van Adam en Eva; 27. vangwerktuig; 29. wintersport; 32. langzaam voortlopen; 34. rivier in 
Utrecht; 36. huis van lichte zeden; 37. bontgekleurde papegaai; 39. theatershow; 40. kersensoort; 42. verfplankje; 43. 
Nederlandse prinses; 45. jongensnaam; 46. op grote afstand; 51. onnozel persoon; 53. bierton; 54. deelnemer aan een 
debat; 55. gebogen; 56. de verschrikkelijke sneeuwman; 57. muziekteken in de psalmen; 59. Aziatisch land; 60. Italiaans 
automerk; 62. aardhoogte (terp); 63. ransel; 66. knaagdier; 67. voor (in samenst.); 69. waterloop; 71. vierhandig dier; 73. 
deel van gebit; 74. eenheid van elektrisch vermogen; 75. ontkenning; 78. klein paardje; 80. plaatsvervangend (afk.); 82. 
zie aldaar (afk.); 85. rivier in Italië.

De oplossing van de puzzel van deze keer was ‘een waarheid als een koe’ die ook voorkomt in een lied van de Rot-
terdamse band De Wannabiezz en luidde:

Je kan maar beter vrolijk zijn

Vele inzenders hadden dat goed. Uit al die inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder een exemplaar krijgen 
toegezonden van het boek ‘Rotterdam Tuindorp Vreewijk, De Vaan, Valkeniersbuurt in de 20e eeuw’ van Tinus en 
Bep de Does. De prijswinnaars zijn: M. Luhman, Suze Don, Gerard Schaap, A.C. Meure en M.W. de Oude-Schal-
koord.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een mooie puzzelprijs 
beschikbaar. Ditmaal gaat het om vijf exemplaren van het boek 
‘Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw’ van Tinus 
en Bep de Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending voor DONDERDAG 10 SEPTEMBER OM 12.00 
UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@deoudrotterdam-
mer.nl, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook 
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

54 83 48 59 11 74 10 25 66

19 76 15 84 40 26 1 70 21

62 5 50 43 29 79 22 46 25 86

Horizontaal  1. aangeboren aandoening (pss-nos); 7. trip per touringcar; 12. Oost-Europeaan; 13. rivier
in Frankrijk; 14. schil (bast); 15. data processing (afk.); 17. zwarte vogel; 19. Aziatisch land; 21. door-
luchtige hoogheid (afk.); 22. plaats in Noord-Brabant; 24. letterkundige; 27. Koreaans automerk; 28. vlin-
derlarve; 30. wiel; 31. dierenmond; 32. ontuchtige vrouw; 33. tennisterm; 35. insect (waterjuffer); 37.
Engels bier; 38. plaats in Gelderland; 41. halsboord; 42. extra toelage; 44. god van de liefde; 46. banier
(vlag); 47. Nederlandse politieke partij; 48. ronde (kasteel)toren; 49. telwoord; 50. destijds; 52. Neder-
landse schrijver; 54. deel van een pan; 56. Engelse bevestiging; 58. vraagprijs (bedrag); 61. kippenloop;
62. opkoper van gestolen goed; 64. voorzetsel; 65. opwellend water (put); 67. hoofddeksel; 68. scheld-
woord; 70. akelig; 72. oude vochtmaat; 73. eenwielige handkar; 76. grappenmaker; 77. bekende Neder-
landse motorrace; 78. plaats in de Oekraïne; 79. schoonmaakmiddel; 81. familielid; 82. oceaan; 83.
boven het gewone; 84. ivoor; 86. puzzel (vraagstuk); 87. schepen onder geleide.

Verticaal  1. dwergstaatje in de Pyreneeën; 2. buisverlichting; 3. Europeaan; 4. dierenverblijf; 5. voetbal-
team; 6. melkklier; 7. timmermansgereedschap; 8. naaldboom; 9. gymnastiektoestel; 10. oude lengte-
maat; 11. koosnaampje; 16. persoonlijke standaarduitrusting (afk.); 18. verwaande houding; 20. kle-
dingstuk; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. twee voorgespannen paarden; 25. azijn; 26. zoon van
Adam en Eva; 27. vangwerktuig; 29. wintersport; 32. langzaam voortlopen; 34. rivier in Utrecht; 36. huis
van lichte zeden; 37. bontgekleurde papegaai; 39. theatershow; 40. kersensoort; 42. verfplankje; 43.
Nederlandse prinses; 45. jongensnaam; 46. op grote afstand; 51. onnozel persoon; 53. bierton; 54. deel-
nemer aan een debat; 55. gebogen; 56. de verschrikkelijke sneeuwman; 57. muziekteken in de psalmen;
59. Aziatisch land; 60. Italiaans automerk; 62. aardhoogte (terp); 63. ransel; 66. knaagdier; 67. voor (in
samenst.); 69. waterloop; 71. vierhandig dier; 73. deel van gebit; 74. eenheid van elektrisch vermogen;
75. ontkenning; 78. klein paardje; 80. plaatsvervangend (afk.); 82. zie aldaar (afk.); 85. rivier in Italië.

KRUISWOORDPUZZEL

,

Café Sparta
Ik ben op zoek naar foto’s en/of 
verhalen van en over Café Sparta te 
Rotterdam uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw.

H. Koning
koning.np@gmail.com

Uitgezonden in Hongerwinter
In de Hongerwinter is mijn moeder, 
Trees van Luin (Dirk Smitstraat), 
uitgezonden naar het oosten van het 
land. Zij is op de boerderij, genaamd 
‘t Kneppert, van de familie J. Ilbrink 
te Gorssel opgevangen om aan te 
sterken. Volgens de informatie op 
enkele briefkaarten verbleef zij daar 
tot juni 1945. De gegevens die uit 
deze periode ontbreken zijn o.a. wan-
neer is zij vertrokken en wanneer is zij 
weer thuis gekomen. Ook is onbekend 
welke instantie de keuringen heeft 
uitgevoerd. Tevens is onbekend op 
welke wijze zij de reis heen en terug 
naar Gorssel heeft gemaakt. Afge-
lopen periode met mijn moeder nog 
een bezoek gebracht aan de boerderij, 
maar helaas de herinneringen kwamen 
niet naar boven. Wie kan ons helpen 
de openstaande vragen in te vullen. 
Alvast bedankt.

Hans van der Heijden (zoon)
tuinkabouter02@gmail.com

Riviercruiseschepen
Een vraag: zijn er mensen die foto’s 
hebben van het binnenvaren en aan-
leggen van binnenvaartcruiseschepen 
aan de kade; het adres was volgens mij 
Oostmolenwerf. Nabij het standbeeld 
van de marinier op het Oostplein. Ik 
ben van 1951 en kan mij herinneren 
als kleine jongen dat er één keer in de 
zoveel weken een schip aanmeerde 
op dat adres. Een van die schepen 
heette de Europa en als dat schip van 
de Maas langs de brug moest op de 
Maasboulevard waren er denk ik cen-
timeters over aan weerskanten. Wat ik 
heel spectaculair vond om te zien.

Ronald Schotte
ronald-schotte@kpnmail.nl

Monument op de Coolsingel
Op de Coolsingel stond tot voor kort 
het monument van Jan van Munster, 
De Nooduitgang. Googelen geeft me 
tot nu alleen foto’s van de sloop en 
kort ervoor. Nu ben ik benieuwd hoe 
het er uitzag in volle glorie met de 
lichtlijsten en dergelijke. Bestaan daar 
afbeeldingen van?

Willem Elzerman
wimmailings@upcmail.nl

Petrus en Adriaan Iburg
Wie kan mij meer vertellen over 
Petrus Iburg (geb. 1904) en Adriaan 

Iburg (geb. 1909)? De familie had 
een zaak in huishoudelijke artikelen 
op de hoek van de Zwart Janstraat en 
de Zegwaardstraat. Mijn mailadres: 
arnold.van.dijk@gmail.com

Arnold van Dijk

Oak Spirit
Wij hebben belangstelling voor alle 
soorten vogels en hebben er veel in 
de tuin en volière. Wij lazen met inte-
resse zijn column van 4 augustus en 
herinnerden ons toen wat wij in onze 
vakantie in Ierland tegenkwamen in 
2012. In een tropisch bos bij Glengar-
riff op Garmish Island lag onder aan 
een boom een verweerde tegel met 
daarop
OAK SPIRIT
GERARD COX
1929
Gerard zelf kan dat nooit geweest zijn, 
maar misschien zijn vader of een an-
der familielid. Wij hebben de foto nog. 
Wij kennen Gerard goed van vroegere 
theatervoorstellingen, van de tv en wij 
woonden ook op de 
Blaaksedijk

Theo Hoeven
oebe41bg@kpn-
mail.nl

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.

Zusjes Van de Made
Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn oproepje voor het lenen van een 
video 8 camera. Ik heb meer dan tien reacties ontvangen vanuit Nieuwerkerk 
aan den IJssel tot Schiedam! Hieruit blijkt wel dat De Oud-Rotterdammmer 
in de regio veel wordt gelezen. Alle lezers die reageerden, heb ik persoonlijk 
bedankt. Ik heb een nieuwe vraag aan de lezers. Het betreft een foto van de 
Schiedamse fotograaf J. Kamman van twee zusjes: Victorie, 6 jaar, en Anny, 
2 jaar, van de Made, wonende Lange Kerkstraat 22 te Schiedam. De foto is 
gemaakt op 11 februari 1930. Deze foto komt uit de nalatenschap van een 
tante die destijds bij De Gruyter werkte. Ik ben benieuwd of de zusjes nog 
leven. Uiteraard kunnen zij – of nabestaanden – deze foto van mij krijgen.

Hans Hauer, Hans.hauer@hetnet.nl

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

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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62 5 50 43 29 79 22 46 25 86

Horizontaal  1. aangeboren aandoening (pss-nos); 7. trip per touringcar; 12. Oost-Europeaan; 13. rivier
in Frankrijk; 14. schil (bast); 15. data processing (afk.); 17. zwarte vogel; 19. Aziatisch land; 21. door-
luchtige hoogheid (afk.); 22. plaats in Noord-Brabant; 24. letterkundige; 27. Koreaans automerk; 28. vlin-
derlarve; 30. wiel; 31. dierenmond; 32. ontuchtige vrouw; 33. tennisterm; 35. insect (waterjuffer); 37.
Engels bier; 38. plaats in Gelderland; 41. halsboord; 42. extra toelage; 44. god van de liefde; 46. banier
(vlag); 47. Nederlandse politieke partij; 48. ronde (kasteel)toren; 49. telwoord; 50. destijds; 52. Neder-
landse schrijver; 54. deel van een pan; 56. Engelse bevestiging; 58. vraagprijs (bedrag); 61. kippenloop;
62. opkoper van gestolen goed; 64. voorzetsel; 65. opwellend water (put); 67. hoofddeksel; 68. scheld-
woord; 70. akelig; 72. oude vochtmaat; 73. eenwielige handkar; 76. grappenmaker; 77. bekende Neder-
landse motorrace; 78. plaats in de Oekraïne; 79. schoonmaakmiddel; 81. familielid; 82. oceaan; 83.
boven het gewone; 84. ivoor; 86. puzzel (vraagstuk); 87. schepen onder geleide.

Verticaal  1. dwergstaatje in de Pyreneeën; 2. buisverlichting; 3. Europeaan; 4. dierenverblijf; 5. voetbal-
team; 6. melkklier; 7. timmermansgereedschap; 8. naaldboom; 9. gymnastiektoestel; 10. oude lengte-
maat; 11. koosnaampje; 16. persoonlijke standaarduitrusting (afk.); 18. verwaande houding; 20. kle-
dingstuk; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. twee voorgespannen paarden; 25. azijn; 26. zoon van
Adam en Eva; 27. vangwerktuig; 29. wintersport; 32. langzaam voortlopen; 34. rivier in Utrecht; 36. huis
van lichte zeden; 37. bontgekleurde papegaai; 39. theatershow; 40. kersensoort; 42. verfplankje; 43.
Nederlandse prinses; 45. jongensnaam; 46. op grote afstand; 51. onnozel persoon; 53. bierton; 54. deel-
nemer aan een debat; 55. gebogen; 56. de verschrikkelijke sneeuwman; 57. muziekteken in de psalmen;
59. Aziatisch land; 60. Italiaans automerk; 62. aardhoogte (terp); 63. ransel; 66. knaagdier; 67. voor (in
samenst.); 69. waterloop; 71. vierhandig dier; 73. deel van gebit; 74. eenheid van elektrisch vermogen;
75. ontkenning; 78. klein paardje; 80. plaatsvervangend (afk.); 82. zie aldaar (afk.); 85. rivier in Italië.

KRUISWOORDPUZZEL

,
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MAAK EEN AFSPRAAK VIA MKAGROEP.NL/MAAKEENAFSPRAAK
OF BEL HET PATIËNT CONTACTCENTRUM 088 190 190 1

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen 
met het patiënt contactcentrum via info@mkagroep.nl 
of kijkt u op onze website www.mkagroep.nl    Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

MKA groep staat voor u klaar. Met locaties in Rotterdam 

en Schiedam brengen we kaakchirurgische zorg weer 

dicht bij u. Bij MKA groep kunt u terecht voor kaak-

chirurgische behandelingen. De basiszorg wordt altijd 

vergoed door uw zorgverzekeraar, vergoeding van aan-

vullende zorg is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.  

Dat maakt MKA groep een slimme zorgkeuze!

Op zoek naar een 
kaakchirurg die 
afspraken heeft met 
alle zorgverzekeraars ?

UW VOORDEEL:

• Korte wachttijden 
• Contract met alle zorgverzekeraars 

• Eenvoudig afspraak maken via 088 190 190 1 of www.mkagroep.nl

MEEST VOORKOMENDE BEHANDELINGEN: 

Verstandskiezen verwijderen, wortelpuntbehandeling,  

plaatsen implantaten, kaakgewrichtsklachten verhelpen,  

vrijleggen tanden of kiezen.

BIJ U IN DE BUURT OP 2 LOCATIES:

Franciscus Gasthuis

Franciscus Vlietland 

OPENBAAR VERVOER EEN PROBLEEM? 

Bel voor gratis vervoer ‘Taxi Rinus’ 06 - 47 43 73 71

MKA_ADV_255x367.indd   1 16-07-20   16:19
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