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Voor straf naar bureau Boezemsingel 13
In januari publiceerde De
Oud-Rotterdammer een
artikel over het oude politiebureau Boezemsingel. Aan
dat bureau heb ik aardig wat
herinneringen, die ik graag
wil laten weten en waarvan ik
zeker ben dat het bij anderen
ook iets oproept.
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Het bureau werd namelijk ook gebruikt om de toenmalige jeugd iets bij
te brengen als ze iets geflikt hadden
wat toen verboden was. Dan kon je op
de schoolvrije woensdagmiddag als
straf je daar melden om, onder andere,
verkeersregels te leren.
Voetballen op straat
Destijds was het verboden op straat
te voetballen. Er was weinig verkeer
dus wat was er mooier dan met een
houtje lijnen tussen de straatklinkers
aan te brengen op de manier zoals een
voetbalveld er uit moest zien en lekker
tegen een rivaliserende straat een potje
te gaan voetballen.
In het vuur van de strijd had je nergens
oog meer voor, totdat je opeens ‘ping
pong’ hoorde, afkomstig van de grote
zwarte bel op de fiets van de politieagent die resideerde op het bureau Oudedijk, vlak naast de speeltuin aldaar,
tegenover de Brouwerstraat. “Ping
Pong – Te Lul“, zei hij dan. “Geef die
bal maar hier. Van wie is die bal en
wie heeft die lijnen getrokken?”
Eerlijk als je was, bekende je. Je naam
werd opgeschreven en op de volgende
woensdagmiddag mocht je je melden
op bureau Boezemsingel. Het gaat
over de periode van de jaren veertig.
Strafregels
Daar zat je met meer jongens die iets
op hun kerfstok hadden. Appels gejat
van de kar van de groenteboer, fikkie
gestookt op een veldje waar vóór het
bombardement huizen stonden, achterop de tram een halte meerijden, van
school gespijbeld, want waarom liep
je op straat tijdens schooluren en andere ‘misdaden’. In het klaslokaal aan
de Boezemsingel waren twee agenten
aanwezig, die je strafregels lieten
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Fikkie stoken? Als Oom Agent het maar niet zag! (foto: Anefo/Nationaal Archief)

schrijven naarmate het misdrijf dat je
gepleegd had, waarna de verkeerslessen begonnen.
Nul fouten
Eén en ander was zo georganiseerd
dat je naar huis mocht, als je het
ingevulde papier met voorbeelden
had voorgelezen en je nul fouten had.
Dat ik, als habitué, want ik zat er niet
voor de eerste keer op woensdag, alle
regels van het verkeer al kende, wisten
de agenten niet, dus meestal was ik als
één van de eersten weg.
Spijbelende heren
Op een van die dagen dat ik daar
zat, moest een gestrafte, hij had
gespijbeld, zeggen wat alle getoonde
verkeersborden betekenden. Hij kwam
een aardig eind, maar wat het bordje
“S-H“ achterop het spatbord van een
fiets betekende, wist hij zelfs na lang
nadenken niet.
Op voorzeggen stond een straf van
nog een woensdagmiddag, dus ik
hield me verstandigerwijs in. Ik wist
wel dat dove mensen zo’n bordje
voerden: Slecht Horend (S-H) In mijn

herinnering was het geel met zwart.
Eén van de agenten gaf toen aan dat
het bordje ‘Spijbelende Heren’ betekende, waarop ze beiden in onhoudbaar lachen uitbarstten en uiteindelijk
naar de gang verdwenen. Daar konden
ze niet blijven en ons zo maar laten
zitten ging ook niet. Dus probeerden
ze af en toe, elk apart, weer in het
lokaal voor de gestraften te gaan staan.
Dat lukte niet. Als je de slappe lach
hebt, kun je ook niet meer stoppen. Er
zat niets anders op dan de hele groep
maar naar huis te laten gaan. Hun
eigen grap zat ze klaarblijkelijk te veel
in de weg.
Zingen
Op de terugweg naar Kralingen,
de Boezemsingel lag immers in
Crooswijk, konden mijn vriend en ik
het niet nalaten bij het huis van onze
lerares, die aan de Spiegelnisserkade
18 of 20 woonde, aan de overkant
van het politiebureau, luidop te gaan
zingen: ‘Oh juffrouw Wisselaar, wat
staan uw benen raar.’ Want ze heette
Wisselaar, maar daarmee riskeerden
we een nieuwe woensdagmiddag op

UW VERTROUWDE
JUWELIER

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD
010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

het politiebureau. We konden echter
rennen als beste en misschien was ze
niet eens thuis.
Verraden
Doordat we zo dom waren deze ‘durfgrap’ aan anderen te vertellen, heeft
een meisje ons verraden bij juf Wisselaar en kregen we toch onze straf. Bij
haar was dat door met haar hand, met
daaraan een ring, flink op je hoofd te
bonken en tot slot moest je je hand op
haar lessenaar leggen waarna ze met
een liniaal flink op je vingers sloeg.
Je liet het wel uit je hoofd het liedje
nog ergens luidop te zingen en er
waren toen nog geen psychiaters voor
de tere kinderziel. Opvoeden ging
destijds anders.
Rolls Royce
Voetballen bleven we doen, ook op
straat en dan het liefst tegen de Kettingstraat. Onze groep bestond uit
jongens die woonden in de Brouwerstraat, Heer Hugostraat of Heer
Gillisstraat. De Kettingstraat was een
belendende straat en je haalde het niet
in je hoofd daar in je eentje doorheen

te lopen. De enige keer dat ik daar
alleen heen ging, was toen bekend
werd dat Flip van Tichelen, die daar
gewoond had, op bezoek was bij zijn
moeder.
Flip had het namelijk gemaakt. Hij
had de FT Drankenservice opgericht,
een serie winkels die goedkoop alle
soorten drank verkocht. Daaraan had
hij een Rolls Royce overgehouden
en die stond voor het huis van zijn
moeder en een Rolls kende ik alleen
van een plaatje. Om die in het echt
te zien, begaf ik mij in mijn eentje in
vijandig gebied.
Herinnering
De keer dat ik naar die buurt terugkeerde, als een soort lost memory,
herkende ik vrijwel niets meer. Ik zal
zoiets ook niet meer doen. De herinnering is mooier.
Rudi Kwisthout
rudolfkwisthout@hotmail.com

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870
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Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600
 info@stroobandtandtechniek.nl

www.stroobandtandtechniek.nl

 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur
vr van 09:00 tot 15:30 uur
 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Bruggen

•

Kronen

Met CVU geeft u

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Frames

Herdacht worden
zoals u bent

Al meer dan 40 jaar uw
senioren specialist!!

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

•

de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

22

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

*indien voorradig

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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.

echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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

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

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

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook

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.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

Dinsdag 15 september 2020

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

pagina 3

Theo Huizenaar: een heer van stand
Bureau Bijzondere Wetten was gevestigd op de vijfde etage van
het EN-gebouw, boven de KLM aan de Coolsingel. Mijn mentor
was Anton Mikkers, een oud vriendje van de straat. Zijn roots
lagen op het Noordereiland en die van mij net aan de andere
kant van de Koningsbrug. Dus dit koppel klikte wel en we waren
nagenoeg even oud.
Wij hadden volgens het rooster avonddienst, maar Toon had die avond vrij
genomen vanwege een familiegebeurtenis. Hoewel het gebouw na 18.00
uur gesloten was, bleef ons bureau tot
19.30 uur open voor het publiek. De
late bezoekers werden doorgaans door
de avondportier persoonlijk gebracht
en dat leverde vaak voor hem een
dikke sigaar op.
Boksvergunning
Die avond diende zich de heer Theo
Huizenaar aan en zijn eerste opmerking was: “U bent hier nieuw.” Ik kon
dat bevestigen en hij kwam voor een
boksvergunning. Dit onderdeel van
het werkpakket hadden we nog niet
behandeld en ik was in de veronderstelling dat dit tot de bevoegdheid van
de burgemeester behoorde. Hij hield
vol dat dit juiste plek was en dat hij
mij zou helpen met de juiste instructie
en de papieren.
“Kijk, ik heb hier het proces-verbaal
van de boksbond en daarin staan de
wedstrijden vermeld, de namen van
de scheidsrechters en, wat vooral

belangrijk is, de naam van de ringarts.
In die kast liggen de blanco boksvergunningen en in het geldkistje zit een
enveloppe met mijn naam erop, met
voldoende geld erin om de legeskosten
te betalen. Het aanvraagformulier is al
ingevuld en blijft hier met het procesverbaal van de boksbond. Doe je best
en gooi het vanavond, als je op ronde
gaat, maar in de brievenbus van mijn
woning. Dat doen je andere collega’s
ook altijd.”
Ik zei hem dat ik op de geplande
boksavond toevallig ook avonddienst
had. “Nou, dan zie ik je wel weer met
je collega in gebouw Odeon, want er
moeten altijd twee politiemensen van
jullie dienst aanwezig zijn.”
Odeon
Ik heb het gedaan zoals hij zijn
leerlingen instrueerde en het klopte allemaal. Geheel nieuw voor mij gingen
Toon en ik die boksavond lopend naar
Odeon in de Gouvernestraat, “want de
dienstauto kun je daar toch niet kwijt”,
zei Toon.
Wij werden keurig ontvangen en

Bokspromotor Theo Huizenaar (rechts) met drie van zijn pupillen, waaronder Jan de Bruin (tweede van rechts) (foto: Harry Pot, Anefo/Nationaal
Archief)

gingen eerst kennis maken met de
scheidsrechters en de ringarts. Aan de
andere zijde van de boksring stonden
twee stoelen, met daarop met kapitale
letters POLITIE. En daarop namen
wij plaats. Ik zei tegen Toon dat we
lekker incognito waren. Hij zei dat het
juist goed was, want in de pauze krijg
je allemaal vragen en groeten van
horeca-ondernemers.
Ordehandhavers
Huizenaar had een eigen groep orde-

CCtje John Irving

c foto burosolo.nl

Huizenaar woonde in de Jericholaan,
vlakbij de Kralingse Plas. Bij de
dienstsport (Rondje Kralingse Plas)
kwamen wij hem regelmatig tegen.

De eerste keer dat ik met John Irving te maken kreeg was via zijn
beroemde boek ‘De wereld volgens Garp’. Begin jaren tachtig was
dat, en wij maakten toen de televisietaalcursus ‘De Taalstraat’,
heel speels maar toch educatief, met medewerking van onder
andere Willem Wilmink en voor de muziek Harry Bannink want er
zaten ook liedjes in. Een van mijn medespelers was Helmert Woudenberg en die zat dat fantastische boek in de vrije momenten te
lezen en vertelde er enthousiast over. Ik schafte het ook aan en
het was verpletterend.

na die drie uur rijden bijna bij ons doel
waren bleek dat de opnamebanden niet
waren meegenomen en nog in het hotel
lagen. Geloof het of niet, we moesten
die drie uur weer terug, en daarna
met de banden weer heen, terwijl er
intussen druk werd getelefoneerd met
mevrouw Irving dat het wat later werd,
hetgeen gelukkig geen probleem was.

werd ingeruimd voor een BN-er die een
interview mocht maken met een van
zijn idolen. Hij had van de Bezige Bij
gehoord dat ik een fan was van Irving
dus of ik interesse had. Nou, dat had
ik. Een paar dagen later zat ik in het
vliegtuig, als ik mij goed herinner eerst
naar Washington en later omhoog naar
een stad waarvan ik bij God de naam
niet meer weet, in de staat Vermont, ten
Noorden van New York, in de winter is
het daar sneeuw en ijs en bittere kou.
Drie uur rijden van die stad woonde
Irving. De volgende ochtend reden wij
dus vroeg weg, de producer en de cameraman met zijn vrouw die het geluid
deed, fijne mensen waar ik in het hotel
kennis mee had gemaakt.

En daar stond ik dus, oog in oog met
mijn idool. Een prachtig huis in de
heuvels met een ‘Gym’ er in voor zijn
worstelpartijen, kenners weten dat hij
daar gek op is, en buiten een groot
zwembad. Hij leidde ons uiterst gastvrij
rond, beantwoordde geïnteresseerd al
mijn vragen, maar ondertussen was
het ver in de middag en hadden wij
nog niets gegeten of gedronken. Zijn
vrouw was hun kind uit school halen,
Irving was net als wij alleen maar bezig
met het werk, maar op een gegeven
moment viel de geluidsvrouw flauw.
Maar na een glaasje water was ze weer
‘het ventje’, televisie- en filmmensen
zijn van ijzer, en arbeidden we voort,
hoewel ik zelf intussen krom liep van
de ‘jetlag’.

Daarna kwamen de boeken ‘De regels
van het ciderhuis’ en ‘Bidden wij voor
Owen Meany’ en het ene was nog
huiveringwekkender mooi dan het
andere. Van ‘Garp’ is een prachtige film
gemaakt met in de hoofdrol Robin Williams, helaas bij de Vaderen verzameld.
Op een dag was Irving in Nederland
en zag ik hem in een gelegenheid in
Mokum waar hij briljant voorlas uit
‘Owen Meany’. (Ik hoop dat ik die
naam goed schrijf.) Later werd ik door
de Bezige Bij uitgenodigd op een party
en heb ik het voorrecht gehad met de
grote meester een gesprek te hebben.
Een uiterst aimabele man.

Cox Column

handhavers, die stuk voor stuk even
langs liepen en knipoogden. Je weet
wel, ‘ouwe jongens krentenbrood’.
Het gezag van de ordehandhavers was
enorm. Bij enige onrust werd de druktemaker “wat” in het oor gefluisterd
en ze zaten de rest van de avond als
versteend op hun plaats.

In welk jaar het was weet ik bij benadering niet meer, maar toen werd ik
gebeld door Ivo Niehe die had bedacht
dat in zijn programma een kwartiertje

De producer in kwestie was jammer genoeg niet zo’n erge goeie want toen we

Een ding speciaal heb ik nog onthou-

Alleen of met een pupil van hem. Ongemerkt voorbij lopen was er niet bij.
Hij herkende je ook in het lichtblauwe
diensttrainingspak. We mochten van
hem nooit lang stilstaan, want de afkoeling was slecht voor het lichaam en
de spieren. Al met al vond ik, net als
de collega’s, de heer Theo Huizenaar
met recht een HEER VAN STAND.
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

den: In een kast stond de Oscar die hij
had gewonnen voor het scenario van
‘Het ciderhuis’ en die wilde ik wel eens
vasthouden. Zo’n ding is zwaar, en hij
vertelde dat hij op de avond van de
uitreiking steeds met dat ding in zijn
hand had gestaan, ook op al die feestjes
na afloop, en dat hij de volgende dag
zijn arm niet meer kon gebruiken.
Een buitengewoon sympathieke, briljante man, die ik, als het mij gegeven
is nog eens hoop te ontmoeten. Ik zit
nu zijn ‘Zoon van het circus’, na dertig
jaar eindelijk te lezen, en het is weer
dikke mik.
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Basis uitvaart
v.a € 2995,-

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
Ze zijn er weer

Kleibintjes
5 kilo

€ 3,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Hotel
el Op
p de
e Boud
d Valkenburg
rgg / Limburg
.p.
p.
5 dagen All Inclusive € 269,- p.p
p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel Brauer / Moezel
5 dagen All Inclusive € 263,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel Gaasterland Rijs / Friesland
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 239,
9 - p.p.
9,-

Landhotel Eifelblick / Vulkaaneifel
p.p.
p.
5 dagen All Inclusive € 279,00 p
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel
ell ’t
’ Holt Diepenheim
m / Twente
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald
5 dagen All Inclusive € 259
2
259,00
p
p.p.
p.
Voordeel Midweken nu va.
vaa. € 199,
9 - p.p.
9,-

Er zijn nog veel meer gastvrije
t ij
i All
A Inclusive hotels met Veel Voordeel

Bel 0180-820244

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis
adviesgesprek aan. We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot
100% uit de (basis) verzekering.

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Wij zijn er om u te helpen

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

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

9.6

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive autovakantie en
Profiteer van de speciale Voordeel Midweken
nu Kortingen tot wel € 70,- p.p.

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

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

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
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Lid van

DESCENDRE

Schoonheid in Gedenktekens

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

ook
zaterdag
geopend!

Antiekrestauratie

55plus
korting

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

55+
korting

Gratis vervangende meubels
Stoelenvlechterij

Christel Oudshoorn

Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV
Rotterdam
papercord en webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

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

Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en andere
gespecialiseerde
•
Gratis
halen
en bezorgenprojecten 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.

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

IJsclubstraat 68

Gratis vervangende meubels

3061 GV Rotterdam

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808

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

korting

Showroom en
open werkplaats

www.uzk.nl

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

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

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

010 414 5808

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Back Oﬃce Medewerkster

Showroom en

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

Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl
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Bereden Brigade boezemde ontzag in
De Bereden Brigade van de politie sprak en spreekt nog steeds tot de verbeelding
van velen. Dat mochten we ook opmaken uit de reacties op de ‘Ken je dit nog’foto van vier weken geleden. Volop verhalen over de manege aan de Duivenvoordestraat kwamen bij ons binnen. We hebben er een aantal geselecteerd die u op
deze pagina kunt lezen.
Th. Van den Heuvel: “Naar mijn mening is dit
de africhting van de paarden van de Gemeente
Politie Rotterdam in de Duivenvoordestraat. De
tweede agent van rechtsaf gezien is volgens mij
Leo Koppens, die later met zijn maat Henk (achternaam helaas vergeten) wijkbrigadier is geworden. De Bereden Brigade handhaaft op een mooie
manier de orde, die steeds meer wordt overtreden,
helaas door de personen, die zo nodig in de
belangstelling willen staan op een verkeerde manier. Ik werkte toen bij de afdeling Voorkoming
Misdrijven, onder leiding van brigadier Jan Hofs
en hoofdagent Willem Naarding bij het Fietsgraveerproject. Toen dit zo goed als afgelopen was,
ben ik overgegaan naar de afdeling Vorming en
Opleiding onder leiding van Henk Heidt en Henk
van der Velde. Aangezien ik burgerpersoneel was,
kon ik helaas bij de politie zelf niet verder en ben
toen naar de afdeling parkeercontrole gegaan, die
toen viel onder de verkeerspolitie, onder leiding
van adjudant Job Koster, een brigadier en twee
hoofdagenten. Hier leerde ik wat wel en niet kan.
Na een tijdje kreeg ik mensen mee in opleiding en
mocht ik namens de leiding afspraken maken met
andere onderdelen van het politieapparaat. Dit
waren onder andere: cellencomplex, hondenbrigade, meldkamer en de bereden politie. Er was
één paard bij, dat ik nooit zal vergeten. Het was
net een grote hond, daar deze het leuk vond, zijn
hoofd tegen je borst en buik te duwen en dan
zijn hoofd op en neer bewoog, met het gevolg
dat je uniform de was in kon en de agenten en

brigadiers in de lach schoten. Zij wisten dat het
paard dat zou doen als je hem vast had. Helaas
moest Rotterdam zo nodig een eigen parkeerbedrijf worden en werden wij onder het toezicht
en leiding van de politie weggehaald. Met als
gevolg dat we minder bevoegdheden kregen en
de leiding van vakmensen kwijtraakten. Ik vind
dit, ondanks dat ik met pensioen ben, nog steeds
een vreemd iets. Verkeerszaken horen niet bij een
bedrijf te worden ondergebracht waar men van
alles doet, maar meer gericht is op andere dingen.
Voordat ik met pensioen ging, werden leidinggevenden aangewezen, die mensen met jarenlange
ervaring even gingen zeggen hoe het moest en
dat je zoveel bonnen per dag moest schrijven. Ze
kwamen van allerlei bedrijven en hadden totaal
geen benul wat een controleur kan meemaken en
liepen zichzelf op de borst te kloppen als de controleur zijn probleem zelf had opgelost. Gelukkig
dat ik dit niet lang heb hoeven meemaken, daar
ik de gebeten hond was van de ploeg omdat ik
niets deed waar ik geen bevoegdheden voor had.
Ik hoop u hiermee toch iets te hebben kunnen
vertellen over de Bereden Brigade van de politie,
die nog steeds in hoog aanzien staat en voortreffelijk werk doet. Voor hen en ook voor de beesten
wordt het steeds gevaarlijker. Wanneer worden de
mensen weer menslievend?”
Bert Daane: “De foto van de politieruiters is
genomen in 1980. Het is de opleidingsklas tot
(volwaardige) politieruiter. Ik ben de tweede

Ken je dit nog?

Nr. 226

van rechts. Het is in de bak aan de Duivenvoordestraat. Daar was de manege toen gevestigd.
In het midden van de stad. Ik heb daar acht jaar
gewerkt. Daarna heb ik samen met twee collega’s
de voetbalunit opgestart op het toenmalige bureau
Groot IJsselmonde. Daar heb ik vanaf 1988 tot
2000 full time met voetbalsupporters gewerkt.
Feyenoordsupporters en Nederlands Elftal. Alle
wedstrijden uit en thuis, ook in het buitenland en
de grote toernooien van het Nederlands Elftal. De
namen van de andere ruiters zijn van links naar
rechts: Marian Verstraten (eerste vrouwelijke
politieruiter) Ab Bom, Sjaak Halters, Bert Ouweneel, Ikzelf en Sjors Growden.”
John Kegel: “In de bak van de Bereden Brigade
aan de Duivenvoordestraat moest ik als burger
proefrijden. Ik zou als agent te paard uit vroeger
tijden meerijden in een historische optocht, de
opening van de Willemsbrug in 1981. Jaren reed
ik al mee tijdens de intochten van Sinterklaas.
De brigadier liep achter me met een lange zweep.
Hij tikte het paard aan met een ﬂinke bok als
gevolg. Ik bleef zitten. U krijgt het paard mee”,
zei de brigadier vol bewondering.
Jaap van Vliet: “Deze politiemensen te paard
kwam je vroeger vaak in de stad tegen bij allerlei
evenementen en ook bij relletjes. Die Bereden
Brigade, zoals ze heet, boezemde vroeger veel
ontzag in. Tegenwoordig lopen ze met vuurwerk
naar die paarden te gooien. Weerzinwekkend
natuurlijk.”

Ken je dit nog? Een beroemde kinderboekenschrijver en striptekenaar signeert één van zijn boeken. Hij is
de man achter een legendarische stripﬁguur waarover vroeger strips in de krant Het Vrije Volk stonden en
ook een poppenversie op televisie verscheen. Weet u om welke stripﬁguur het ging? Heeft u daar herinneringen aan? Weet u wie de schrijver was? En wellicht zelfs wie de jongetjes op de foto zijn en in welke
boekhandel of bibliotheek deze foto uit 1962 werd gemaakt? We zijn razend benieuwd wat dit oplevert!
Schrijf ons uw verhalen, anekdotes en herinneringen, zodat we ze met elkaar kunnen delen. Dat kan naar:
info@deoudrotterdammer.nl of via de post 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.

Ruud Kuipers: “Dit is de bereden politie, die
onder meer word ingezet bij diverse evenementen, zoals optochten en voetbalwedstrijden. Toen
ik die foto zag moest ik terugdenken aan de tijd
dat we in Capelle aan den IJssel kwamen wonen,
in verband met het werk van mijn vader. Het was
1963, ik was 12 jaar. We kwamen uit een klein
dorpje, twaalf kilometer ten noorden van Dokkum in noordoost Friesland. Mijn vader werkte
daar bij de gemeente (Oost Dongeradeel), die
bestond uit zo’n dertien dorpen en mijn vader
was daar een heel bekende ﬁguur. Ook als je naar
de stad Dokkum ging, werd hij daar regelmatig
aangesproken, tot grote ergernis van mijn moeder.
We woonden een paar weken in Capelle toen we
een daagje naar Rotterdam gingen. We liepen van

de Blaak over de markt en de Hoogstraat richting
de Coolsingel. Ik hoor mijn moeder nog zeggen:
“Dit is heerlijk! Hier kennen ze je niet.” Nog geen
tien minuten later hoorden wij een harde stem die
de voornaam van mijn vader riep. Wij keken even
rond en zagen een politieman op zijn paard. Hij
bleek een oude schoolvriend van mijn vader uit
ons dorp, die al jaren eerder naar Rotterdam was
vertrokken. Na een halfuurtje gepraat te hebben,
gingen we verder. Maar het moment dat mijn
vaders naam klonk, had je het gezicht van mijn
moeder moeten zien. Als ik toen een fototoestel
had gehad.”
Rien Dijkstra: “Deze foto is genomen in de
manege van de bereden brigade van de oude
politie Rotterdam Rijnmond aan de Duivenvoordestraat. Via een smal poortje kwam je binnen.
De veewagens pasten maar net door de poort. Er
zijn behoorlijk wat richtingaanwijzers gesneuveld. Ik heb tot het voorjaar van 1980 bij deze
dienst als ruiter gewerkt. Op de foto zie je een
aantal ruiters, die volgens mij in opleiding waren.
In die tijd startte elk najaar een ruiteropleiding.
De foto is na mijn vertrek genomen, omdat er,
in ieder geval tot 1980, geen vrouwelijke ruiters
waren. Ik herken wel mijn oude paard. Dat is het
paard met de witte vlek op zijn rechterknie. Het
paard heette Nestor. Tijdens een vakantie is een
collegaruiter met mijn paard op een heuveltje in
het park bij de Abraham van Stolkweg gevallen.
De knie van het paard lag helemaal open. Volgens
de veearts moest dit op natuurlijke wijze dicht
groeien. Voorts mocht hij niet lopen tot de wond
dicht was. Het was dus voor mij alleen maar
verzorgen en poetsen. Toen hij na enige weken
weer zijn eerste ongezadelde passen mocht zetten
in de manege, kreeg ik de opdracht Nestor aan
het halster vast te houden en hem niet los te laten
en stroomde van alle kanten de tribune vol met
collega’s. Al snel kwam ik er achter waarom. Ik
was nog maar een paar seconden in de manege of
hij stond op zijn achterste benen om vervolgens
in galop door de manege te vliegen. Van alle
kanten riepen mijn ﬁjne meelevende collega’s:
“Vasthouden en niet loslaten.” Uiteraard lagen
ze op hun buik van het lachen. Ik heb hem nooit
losgelaten, maar er wel een blijvende herinnering
aan overgehouden.”
(Zie ook: pagina 11)
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:
Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

RIJNMOND

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

POSTZEGEL- en MUNTENVEILING
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl
www.rynmond.com

Onze volgende 83ste veiling wordt gehouden op
27 en 28 november 2020
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 10 oktober.Uw verzameling
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s)
op ons kantoor is gratis (na afspraak).
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe
locatie die goed met de auto als openbaar vervoer bereikbaar is.
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten
(taxateurs) met een zeer goede reputatie.
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf
brengen.
DRINGEND GEZOCHT CHINA
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN
VOORMALIGE KOLONIËN.

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

SAMEN WONEN IS
SAMEN ETEN
Start nu uw eigen
woongroep

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
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.

Uitvaart v.a. € 4650

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

Ook aankoop mogelijk of indien
gewenst ter veiling met
RENTELOOS VOORSCHOT.

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

“All inclusive”

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

CU

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Wat doet u als een kind buiten beeld
is geraakt? Wat, als de reden van het
buiten beeld raken niet bekend is of er
hooguit naar gegist kan worden? Helaas
komt het in veel gezinnen voor dat een
of meer kinderen geen contact meer
hebben met hun ouders. Het gevolg is
dat niet alleen kinderen buiten beeld
zijn, maar ook de kleinkinderen. Voor
ouders, grootouders wordt het maken
van een testament een stuk moeilijker.
Want laat u deze buiten-beeld-kinderen
mee-erven of beperkt u hun erfdeel?
Of sluit u het kind uit, maar laat u de
kleinkinderen in plaats van hun vader of
moeder erven?
Op dit punt adviseren is best lastig. We
voelen het verdriet van het niet meer
zien van de kinderen, maar snappen
tegelijkertijd ook wel dat het nalaten
aan een kind dat buiten beeld is geraakt
niet vanzelfsprekend is. Eigenlijk is
iedere oplossing slecht. De pleister die
we op de wond kunnen plakken, is dat
een testament niet in beton gegoten is
en altijd aangepast kan worden als de
omstandigheden wijzigen of het contact
hersteld; het contact met het kind,
maar bijvoorbeeld ook met een van de
kleinkinderen die toch nieuwsgierig zijn
naar die andere opa en oma. Ook als er
een testament is, is het van belang dat
volstrekt duidelijk opgenomen is wat
de bedoeling is; ook hier leiden vage
omschrijvingen tot problemen. Dus hoe
moeilijk ook, een slecht besluit is beter
dan geen besluit. Bedenk daarbij steeds:
hopen op een betere toekomst mag
altijd en het testament aanpassen ook.

Dinsdag 15 september 2020
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Wie organiseert de uitvaart?
voordeel, moeder kan namelijk ook de
persoon of (opvolgende personen) benoemen die de uitvaart moet(en) gaan
regelen. Ze kan een ieder benoemen
die ze wil; dit kan de bewuste dochter
zijn, maar ook de persoon waarvan ze
vermoedt dat die haar uitvaartwensen
wél respecteert.

De verhoudingen binnen onze
familie zijn niet optimaal. Dit
komt vooral doordat een zus
altijd haar zin wil doordrijven.
Moeder vreest zelfs dat de
kerkelijke uitvaart, die ze
graag wil, niet gaat plaatsvinden, omdat die zus dat niks
vindt. Hoe kan moeder ervoor
zorgen dat haar wensen uitgevoerd worden?
Om uw vraag te kunnen beantwoorden moeten we de wet op de lijkbezorging raadplegen. Daarin vinden
we twee artikelen die voor moeder
van belang zijn. Artikel 18 zegt dat de
uitvaart overeenkomstig de wens of
de vermoedelijke wens van de overledene moet plaatsvinden, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
De wensen van de overledene moeten
dus leidend zijn bij het vormgeven
van de uitvaart. Dat geldt overigens ook voor de asbestemming na
crematie. Op grond van dit artikel zijn
voorgedrukte boekjes en formulieren

Met geld omgaan
Een erfenis ontvangen, is voor velen
toch vaak een lastig iets; u krijgt in
een keer een grote hoeveelheid geld,
waar u zelf meestal niets voor gedaan
heeft. Het is dan ook raadzaam om, in
de periode dat de nalatenschap afgewikkeld wordt, u alvast te oriënteren
op wat te doen met het geld dat u gaat
ontvangen. Wat zijn verstandige keuzes? Heeft u het zelf niet nodig, wie
kunt u er dan blij mee maken? Wilt u
niet overvallen worden door mensen
die zich plots uw vrienden noemen en
staat u niet al te sterk in uw schoenen,
zet dan uw erfenis vast in een spaardeposito. U heeft de keuze tussen
verschillende jaren tot maximaal 10
jaar. Kiest u voor twee, drie of vijf
jaar, of een combinatie daarvan, dan
komt uw geld geleidelijk beschikbaar
en heeft u voldoende tijd zinvolle
bestemmingen te vinden. Het levert u
misschien nauwelijks rente op, maar
wel een veiliger gevoel.
Een medische volmacht
In levenstestamenten staat vaak ook
een medische volmacht. Met die
volmacht regelt u wie er op medisch
gebied namens u mag optreden/uw
belangen mag behartigen als u het

beschikbaar bij uitvaartondernemers
waarin moeder kan aangeven wat ze
wil. Deze boekjes of voorbedrukte
formulieren (ook via internet) zijn
handig om de wensen te formuleren
en niets te vergeten.
Wil moeder het er niet op aan laten
komen, omdat uw zus zo dominant
kan zijn, dan kan ze gebruikmaken
van artikel 19 van dezelfde wet.
Volgens dit artikel kan iedereen
die tenminste 16 jaar is zelf zijn
uitvaartwensen op schrift stellen. Dat
moet dan wel in een handgeschre-

zelf niet meer kunt. Die belangen
staan dan vaak in een wel/nietbehandelverklaring dan wel een
euthanasieverklaring. Wat u ook in
die medische volmacht kunt opnemen
is wie nadrukkelijk niet betrokken
mag worden bij de vraag over wel of
niet behandelen of euthanasie. Dat is
vooral handig om kinderen met een
andere mening of ‘zwarte schapen’
buiten de deur te houden.
Verwerpen na beneficiair
aanvaarden
Steeds vaker wordt een nalatenschap
beneﬁciair aanvaard. Meestal omdat
de erfgenamen niet precies weten
hoe de ﬁnanciële huishouding van de
overledene er uit ziet en ze liever niet
met de schulden van de overledene
blijven zitten. Voor het beneﬁciair
aanvaarden is in principe geen termijn; u kunt uw tijd nemen voordat
u beslist. Inventariseer eerst, voor

ven, gedagtekend en ondertekend
document zijn. Omdat hierbij alleen
het origineel geldig is, kan dit soms
ook tot ongewenste situaties leiden.
Mocht het origineel niet gevonden
worden of “op slinkse wijze zijn
verdwenen”, dan is er namelijk alsnog
niets bekend en bestaat het gevaar
dat de uitvaart toch anders verloopt
dan moeder wenst. Wil moeder alles
zeker geregeld hebben, dan laat ze het
beste een testament opstellen bij de
notaris waarin haar uitvaartwensen
zijn opgenomen.
Dit testament heeft nog een extra

zover mogelijk, de bezittingen en
schulden in de nalatenschap. U heeft
dan een goede grond om een besluit
te nemen. Vaak is voor deze inventarisatie (denk aan digitale bankzaken)
een verklaring van erfrecht nodig. In
dat geval kunt u weinig anders dan op
dat moment beneﬁciair aanvaarden.
Mocht een executeur zijn benoemd,
is uitstel nog wel mogelijk, omdat
deze met een verklaring van executele al aan de gang kan. Aanvaardt u
direct beneﬁciair dan moet u het ook
volgens de regels van het beneﬁciair
aanvaarden afwikkelen. Verwerpen
kan alleen vooraf en niet nadat u al
beneﬁciair aanvaard heeft. Een minderjarige erfgenaam moet volgens de
wet altijd beneﬁciair aanvaarden. Als
verwerpen verstandiger lijkt/is, kan
met de concept-boedelbeschrijving de
rechter overtuigd worden van het feit
dat aanvaarden niet in het belang van
het kind is en u bent klaar.

Wat betreft de asbestemming nog
dit: de opdrachtgever van de uitvaart
is de persoon die zeggenschap heeft
over wat er met de as gebeurt. Zoals
hier reeds beschreven zijn de wensen
van de overledene daarbij leidend.
Zorg ervoor dat de persoon die u per
testament benoemt, bekend is met
die benoeming en de uitvaartwensen.
Bij voorkeur is deze persoon iemand
die dicht bij u staat en als een van
de eersten op de hoogte is van het
overlijden. Mochten er zich toch problemen voordoen, dan kan in het uiterste geval de rechter (in kort geding)
oordelen wat juist is; de wensen van
moeder vormen dan het uitgangspunt.
Ook hier geldt: hoe duidelijker hoe
beter; in de volgorde goed, beter, best:
voorgedrukt formulier, zelf geschreven uitvaartwensen, het testament met
daarin de uitvaartwensen.

De kosten van televisie Televisie kijken, internet en telefonie
worden steeds vaker in combinatie
aangeboden en afgenomen. Vaak is
die combinatie wel zo goedkoop.
Heeft u alles nog apart afgesloten,
ga dan eens op zoek naar combinaties en/of goedkopere alternatieven. Een tientje per maand
goedkoper is toch € 120 per jaar.
Vergelijken helpt Op de site
van vergelijk.com kunt u eenvoudig vergelijken waar u het minste
betaalt voor uw vaste lasten, zoals
energie, uw hypotheek, autoverzekering, de zorgverzekering of
uitvaart. Met het invullen van enkele gegevens rolt de goedkoopste
aanbieder er automatisch uit. Een
alternatief is bespaartips.net.
Kortingen in het seizoen
Iedere maand van het jaar heeft
wel een product dat juist dan goedkoper is. Sla dan uw slag.
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS
OP VOORRAAD

Ongeacht waar u verzekerd bent

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR------------------

Uw senioren speciaalzaak
NIEUWS
VOLG JE BIJ
IJNMOND
SPORT EN ACTUALITEIT
OP RADIO, TV EN ONLINE

Hans en Carla gaan
eind oktober met pensioen!

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke
klokken en barometers in de mooiste
showroom van Nederland!
Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland
LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90
SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
(0182)382651
RIKKOERT.NL

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.

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

Kaart jre?t je?
Taa

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
Hotel-Restaurant

Hof van Dalfsen

Gastvriendelijk & Sfeervol

2 nachten Half Pension

€132,00 p.p.

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Hoe verras
jij ouderen?
Vrijdag 2 oktober

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

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen
T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl

Kijk voor meer informatie op

nationaleouderendag.nl
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Meisjes kwamen van een andere planeet
Ik was nooit een hoogvlieger en had de grootste moeite met die
wezens van het andere geslacht. En toch is het allemaal goed
gekomen. Meisjes waren jarenlang iets van een andere planeet
voor mij. Niet echt interessant en ook nog eens vanaf jonge leeftijd onbereikbaar voor mijn persoontje, die zijn kennis vergaarde
op alleen maar jongensscholen.
Dat begon al op de St.Lucia
kleuterschool, gevolgd door de
St.Willibrordusschool en eindigde via de St.Petrus ulo met de
St.Nicolaasschool. Allemaal katholieke scholen en ja, u leest het goed
vanaf de ulo weer terug naar de lagere
school. Het liep allemaal niet zo in
dat leerproces van mij. En dat met
een vader als onderwijzer. Leren was
niet mijn ding en na de drie kinderen
van ons gezin, die het prima deden
op school, was die vierde waarbij het
veel minder ging en doubleren een
keuzevak, wellicht acceptabel. In de
derde klas bleef ik namelijk ook al
eens zitten. Nog net niet het zwarte
schaap van de familie, al scheelde het
niet veel.
Draai om mijn oren
Als nakomertje van ons gezin deed ik
het overigens ook best wel weer goed.
Ik vond school en leren verschrikkelijk. Speelde veel liever met mijn
autootjes en de vrienden op straat
en droomde van verre reizen. Ook
in de klas ja, waarbij ik via de grote
ramen uitkeek over de rode daken
van de huizen van de Mauritsstraat in
Rotterdam waar onze school stond en
de witte meeuwen door het luchtruim
zag scheren. Zou zo maar die vogel
willen wezen. Zeker na die draai om
mijn oren van de onderwijzer die vond
dat ik niet goed oplette. Die wist mij
trouwens vaker te raken, omdat ik niet
goed genoeg luisterde naar zijn zin.
Dat doofheid daar de oorzaak van was,
daar kwamen ze helaas pas jaren later
achter. Gelukkig bleek toen ook dat
die handicap, via een operatie in het
Dijkzigtziekenhuis, prima te verhelpen
was.

Maar meisjes kwamen in mijn wereld
niet voor. Ook niet tijdens het cowboytje en indianen-spel dat ik buiten
op straat met mijn vriendjes speelde.
Er was wel eens een buurmeisje dat
mee wilde doen, maar wat kon die
nou? De squaw spelen of zo? Nee
hoor, ga maar naar je vriendinnen.
Schande
Maar het meisje in kwestie gaf niet op.
Vond mij wel leuk, denk ik. Dat wekte
toch mijn nieuwsgierigheid en ik sprak
met haar af op een stil pad tussen de
huizenblokken van de Breitnerstraat
en de Nieuwe Binnenweg. We hebben alleen maar wat gekletst, zoals
beginnende pubers dat deden. Beetje
om elkaar heen draaien en zo. Maar
het was gezien door de buurtgenoten. Roddeltantes die er schande van
spraken en mijn moeder inlichtten.
En die hield mij voortaan binnen. Het
buurmeisje kwam nog wel aan de deur
om te vragen of ik kwam buitenspelen,
maar ik was er zogenaamd niet of druk
met huiswerk. Ja ja, als er eentje maar
zelden zijn huiswerk maakte, was ik
het wel. Maar ik had huisarrest. Veel
te jong voor een ontluikende liefde,
zo dacht mijn moeder zeker. Of geen
goede partij. Misschien was ze wel
van het andere geloof.
Fout?
Er was ooit een vriendje waar ik ook
niet mee mocht spelen. Die woonde
op de Nieuwe Binnenweg. Waarom
werd er niet bij gezegd, maar er was
duidelijk een contactverbod. Waren
zijn ouders fout geweest in de oorlog
of waren ze protestant? Katholieken
en Protestanten waren aartsvijanden

Regina zat op ballet (foto: Anefo/Nationaal Archief)

hoor, in die tijd. Ik had echt geen idee.
Of was het een heiden, dat kon ook.
Als je niks aan godsdienst deed, dan
was je vroeger een heiden. Maar ik
trok me niks aan van dat verbod. Veranderde zijn naam van Steven in Joop
en niemand had wat in de gaten.
“Met wie ga je spelen?”
“Joop?”
“Oké, dan is het goed! Wel op tijd
thuiskomen hoor!”
“Ja mam!”
Hopeloos verliefd
Nee, met meisjes had ik geen geluk. Ik
had er trouwens wel eentje op het oog.
Mijn goedlachse, mooie overbuurmeisje Regina in de Breitnerstraat.
Die zag ik dagelijks door de kamer
dansen bij haar thuis. Ze zat op Russisch ballet. Hun raam was precies tegenover dat van ons. Daar was ik echt
hopeloos verliefd op. Maar, hoewel zo
dichtbij, toch volledig onbereikbaar
door mijn onervarenheid met meisjes.
Veel te schuchter en heel erg verlegen.
Zo’n mooie meid met een perfect
lichaam. Ja, dat had ik al kunnen
bewonderen die keer dat ze naakt lag
te zonnen op hun balkonnetje, waar
de buurt natuurlijk schande van sprak.
Maar waar ik vanuit mijn slaapkamer
een prima uitzicht op had. Wat was dat
spannend die middag.
Stoute schoenen
Toen heb ik toch maar de stoute
schoenen aan getrokken. Twee keer
heb ik haar mee uit durven vragen.
En ze ging wonder boven wonder ook
nog graag met mij mee.
Een keer naar de bioscoop waar ik
trillend van de zenuwen naast haar
zat en haar nauwelijks durfde aan te
raken. Ze had trouwens alleen maar
belangstelling voor de film, zo had ik
het idee. En ík weet nu nog niet waar
die over ging.
En die keer dat ik ‘s avonds met haar
ging schaatsen op de Nenijto kunstijsbaan in Blijdorp. Hand in hand met

Wim van der Klein (foto: privécollectie Wim van der Klein)

haar, glijdend over die door gekleurde
lampjes en lekkere muziek gezellige ijsbaan, voelde ik me even echt
gelukkig. Tot het onzalige moment
dat ze struikelde en viel en door een
hele knappe kerel die achter ons reed
overeind werd geholpen. Ze was gelijk
afgeleid en ik voelde een steek van
jaloezie toen ze gezellig met die gast
begon te babbelen. Nee, het werd
uiteindelijk helemaal niks.
Ik heb nog even overwogen ook op
Russisch ballet te gaan, zodat ik nog
een beetje bij haar in de buurt kwam
en wellicht haar aandacht kon trekken.
Maar ik kwam niet in aanmerking.
Een soort van ballotage-commissie
begreep ik. Achteraf maar goed ook.
Ik heb niks met ballet en ook niet met
dat Rusland.
Concurrentie
Op de tuinbouwschool Professor
Hugo de Vries in de Havelandstraat
in Rotterdam, die toen net gestart was
en een uitkomst voor mijn ouders die
geen idee hadden wat met mij aan te
vangen, zaten wel meiden in de klas,
maar in zo’n beperkte mate dat de
concurrentie van mijn klasgenoten
overweldigend was. Niet dat er een
soort van jacht bezig was hoor, maar
er waren altijd van die gasten waar
meiden extra op vallen. En dat waren
beslist niet altijd de knapsten van de
klas. Maar met een vlotte babbel kom
je een heel eind. Helaas was ik daar
echter ook al niet mee gezegend. Ik

had trouwens wel wat anders aan mijn
hoofd. Was veel te druk om al die
Latijnse namen van bomen en planten
uit mijn hoofd te leren. Metasequoia
Glyptostroboides, jazeker ga er maar
aan staan, is één van de weinige
namen die ik nog ken trouwens. Zo in
mijn hoofd zitten stampen.
Eerzaam beroep
Hoewel ik altijd vrachtwagenchauffeur
wilde worden, vonden mijn ouders
dat ik echt eerst een vak moest leren.
En een diploma moest halen. Dat papiertje was belangrijk, hoor. Met een
vrachtwagen kon iedereen wel rijden.
Wat overigens ook klopte in die tijd.
Een Groot Rijbewijs was alles wat je
nodig had. Van bakker tot postbode,
er zat van alles op die wagens. Toen
werd het nog niet als een echt vak en
eerzaam beroep gezien, dat werk op de
vrachtwagen.
En dus werkte ik nog drie jaar als tuinman, voor ik mijn hart volgde en voor
mijn al jarenlang favoriete werk als
vrachtwagenchauffeur koos. Zo heb ik
bijna veertig jaar het mooiste beroep
van de wereld gehad en ben uiteindelijk ook alweer bijna zesenveertig jaar
met de liefste vrouw van de wereld
getrouwd.
Wat wil een mens nog meer? Nee, ik
was zeker geen hoogvlieger, maar wat
een mooi leven!
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Erasmusgesprek over opvoeding

Dit najaar start Bibliotheek Rotterdam met een
nieuwe serie Erasmusgesprekken. Tijdens het
Erasmusgesprek gaan deelnemers met elkaar in
gesprek én luisteren naar elkaar. Er wordt hierbij
gebruik gemaakt van de Deep Democracy Methode
om dialogen aan te gaan en gesprekken te voeren.
Alle meningen worden gehoord en gerespecteerd.
Debatteren, op een leerzame en actieve manier dus!
Op 26 september gaat het over opvoeden. Hoe moet
je je kinderen opvoeden? Elke generatie heeft een ander antwoord. Hoe voeden wij onze kinderen
op in de 21e eeuw? Blijven onze kinderen eeuwig kinderen? Of bereiden we hen voor op een
complexe wereld? (Zie ook elders op deze pagina.)

Filosofie workshops: Houd jezelf scherp!

Tijdens de filosofieworkshops in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, die eind deze maand weer
beginnen, filosoferen de deelnemers samen over belangrijke onderwerpen uit jhet dagelijkse
leven: werk, vriendschap en liefde. Een interactief workshopprogramma over levenskunst en
filosofie in de Centrale Bibliotheek. Doet u mee? Zondag 27 september staat het thema vrijheid
op het programma.. Bestaat de vrije keuze? Wat is vrijheid eigenlijk? Doen wat je zelf wilt? Volgens filosoof John Stuart Mill kende elke tijd haar eigen vrijheid. In deze workshop gaan we in op
verschillende vormen van vrijheid en wat ze voor ons betekenen. (Zie ook elders op deze pagina.)

Bezoek Beeldentuin op Leefgoed de Olifant

In de Beeldentuin worden niet alleen indrukwekkende sculpturen geëxposeerd, maar zijn ook land
art projecten gerealiseerd. Bezoek is mogelijk van
woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur tot en
met 1 november. Voor groepen worden rondleidingen
gegeven door gidsen die over de kunstwerken en de
historie van Rijksmonument steenoven De Olifant
kunnen vertellen, voor een afspraak hierover kunt u
bellen met 0180-323414. A la carte Restaurant & terras De Dames op het Leefgoed is open van woensdag
tot en met zondag van 11 tot 22 uur. Terrasbezoek of lunchen gaat zonder reserveren. Dineren
uitsluitend op reservering. Het prachtige Leefgoed vindt u aan de rand van Park Hitland bij de
historische werkhaven van Ver-Hitland midden in de natuur op slechts een kwartiertje van centrum Rotterdam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Toegang en parkeren is gratis.
e-bike opladen mogelijk. Reserveren, boeken, het menu en de rest van het culturele en culinaire
programma: Leefgoed.nl/agenda, of via tel. 0180-323414.

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 gemiddeld 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-richtlijnen (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 Zorgdomein. 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.

Tot en met zondag 1 november
Expositie Beeldentuin op Leefgoed de Olifant verlengd

Op Leefgoed de Olifant is de unieke Beeldentuin van woensdag tot en met zondag tot 1 november
geopend. Tijdens het bezoek kunt u genieten van het ruime terras in het groen. Groenendijk 325, VerHitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

Zaterdagen 19 en 26 september
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van
uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 19 en 26 september.
Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Corona-maatregelen.
Op afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

Dinsdag 22 september
Orgel en kloosterzang in Lambertuskerk

Organist Gerben Mourik improviseert rondom Gregoriaans.
Met medewerking van schola van het Sint Gregoriuskoor o.l.v.
Eric Koevoets. H.- Lambertuskerk. Oostzeedijk Beneden 1-3 ,
Rotterdam-Kralingen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij met collecte (richtbedrag € 10,-- p.p.), aanmelden vooraf via vensterop-muziek-lambertus.com

Zaterdag 26 september
Erasmusgesprek: hoe voeden wij onze kinderen op?

Kom op 26 september meepraten over opvoeding in Nederland! We starten om 13.30 in de Centrale
Bibliotheek, 1e verdieping. Vooraf reserveren is verplicht. Tickets via www.bibliotheek.rotterdam.nl of in
de bibliotheek. Gratis! Het volgende Erasmusgesprek gaat over diversiteit en Europa en is op zaterdag 31
oktober om 13.30 uur. Noteer alvast in uw agenda!

Zondag 27 september
Filosofieworkshop over vrijheid in Centrale Bibliotheek Rotterdam
Eind september start in de Centrale Bibliotheek Rotterdam
weer een nieuwe reeks filosofieworkshops op zondagmiddag. Op 27 september over vrijheid. Van 14.00 – 16.00 uur,
locatie filmzaal 4e verdieping. Entree: vanaf. €7,50 per editie
(incl. koffie en thee) | Vooraf reserveren is verplicht. Tickets
via www.bibliotheek.rotterdam.nl of in de bibliotheek.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

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

Kunst en curiosa

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Het was 1985. De politie was
gestart met een nieuwe opleiding voor adspiranten. De Herziene Primaire Opleiding (HPO).
Na een jaar op de politieschool
in Lochem kwamen ze voor
vijf maanden naar Rotterdam
voor hun praktijkstage. Een
stagegroep bestond uit vijf tot
acht studenten en die werden
begeleid door twee mentoren.
Het wijkbureau aan de Oostervantstraat
in Rotterdam West was één van die
stageplaatsen.
Dat gebouw was een oud schoolgebouw. Beneden was de wijkpolitie
gevestigd en boven was er een ruimte
voor vier mentoren en twee lokalen
voor stagiaires.
De trap naar de eerste verdieping was
een mooie oude trap van mahoniehout
met een bewerkte leuning. De kantine
in het politiebureau werd gerund door
Sonja en haar moeder was de interieurverzorgster. De trap was haar kindje.
Alles glom als ze weer was geweest.
Het gebouw zat vast aan de bereden
brigade van de politie Rotterdam, die
de ingang hadden aan de Duivenvoordestraat. Via een poort onder de huizen
door, kwam je op de binnenplaats.
Adjudant Schols had daar de leiding.
Deze man droeg in mijn beleving altijd
rijlaarzen.
Omdat ze te weinig kantoorruimte
hadden, werd besloten de lege ruimten
bij ons op de eerste etage in gebruik te
nemen. Er werd een opening gemaakt,
net naast de trap, in een heel dikke
muur tussen de twee gebouwen. Daarna
liepen brigadiers en de adjudant met
hun laarzen met stro en stront over de
trap. Ik zag dat Sonja’s moeder met
tranen in haar ogen ernaar keek.
Nachtdiensten
Er werden ook nachtdiensten gedraaid
door de studenten. Zo was er op een
vrijdagnacht een alcoholcontrole. Om
03.00 uur was er een pauze en gingen
wij terug naar het bureau. Toen wij bij
het bureau aankwamen, werden wij aangesproken door een stalwacht die vroeg
of wij hem wilden helpen. Hij ging ons
voor naar de stal. Daar lag in een box
een paard. De stalwacht vertelde dat het
paard niet mocht gaan liggen en of wij
hem wilden helpen hem weer op z’n
benen te zetten. Het paard had al een
broek aan met lussen. Door de lussen
zaten touwen die naar een katrol gingen
die aan een haak aan het plafond hing.
Gelukkig hadden we een paar sterkte
studenten in de groep en na een half
uur lukte het ons het paard weer op z’n
benen te zetten.
Toen we ‘s morgens om 07.00 uur naar
huis gingen, waren wij de alcoholcontrole al snel vergeten. Maar het verhaal
met het paard is mij altijd bijgebleven.
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Rotterdam en
z’n Marinierskapel
Wie “mariniers” zegt, zegt:
“Rotterdam”. Deze twee zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Tot 12 mei 1940
was het prachtige Arsenaal
aan het Oostplein in gebruik
als marinierskazerne en
helaas door een brandbom,
voorafgaand aan het bombardement van 14 mei, verwoest.
In 1946 werd de kazerne aan
het Toepad in Kralingen in
gebruik genomen en die blijft,
dankzij de inspanningen van
burgemeester Ahmed Aboutaleb, ook voor Rotterdam
behouden.
Met deze mariniers, en daar wilde ik
het over hebben, is ook de Marinierskapel der Koninklijke Marine, zoals
hij officieel benaamd is, in onze stad
gebleven. Ik heb het genoegen mogen
smaken als tamboer/hoornblazer met
deze marinierskapel te mogen werken.
In de jaren zestig, mijn jaren dus, was
een terugkerend ceremonieel om op
de eerste woensdag van de maand een
mars door de stad te maken. Vanuit de
kazerne aan het Toepad gingen we met
de toenmalige groene legerbussen naar
de Parkkade en van daaruit werd met
muziek naar het Westplein gemarcheerd. Hier begon het eigenlijke ceremonieel. Op nummer 12 was destijds
het hoofdkwartier van het Korps gevestigd. Om 9.00 uur werd daar, in het
bijzijn van de Marinierskapel, de vlag
gehesen, gevolgd door het volkslied en
vrolijk klinkende marsmuziek. Ik heb
overigens altijd het idee gehad dat de
staf van het Korps daar de blits wilde
maken bij het (vrouwelijke) kantoorpersoneel dat ieder optreden in grote
getale in het geheel aanschouwde.
Schepje bovenop
Op de derde dinsdag van september,
bij de opening van de Staten Generaal,
werd er nog een schepje bovenop ge-

De tamboer-maître ging voorop

papier. Ik had een muzikale collega,
Nico de Jeu en hij had deze gave ook.
Nico was tamboer, maar speelde ook
trombone. Hij ging ’s avonds naar
de muziekschool en viel op bij de
toenmalige dirigent van de Marinierskapel, Joop Laro. Als muzikant moest
je minimaal voor één instrument een
afgeronde conservatoriumdiploma
hebben, maar Nico mocht komen
voorspelen en werd op zijn avondschooldiploma aangenomen. En hij
stelde niet teleur.

Nico de Jeu

daan en marcheerde de marinierskapel,
in groot ceremonieel tenue, gevolgd

Joop Kooijman
joopkooijman@upcmail.nl
Vlaghijsen op het Westplein

door twee gewapende detachementen,
door de stad. Iedere maand werd er
een ander stadsdeel uitgekozen om
zich te presenteren. Dat was een goed
gebruik en werd door de respectievelijke wijkbewoners zeer zeker op prijs
gesteld. Het gemotoriseerde verkeer
was zeer geduldig en sloot achteraan.
Met het huidige drukke verkeer zal het
waarderingscijfer lager zijn.
Morricone
Onlangs is de Italiaanse componist
Ennio Morricone, bekend van de
soundtracks van ‘The Good, the Bad
and the Ugly’ en ‘Once Upon a Time
in the West’, op 91-jarige leeftijd in
het ziekenhuis als gevolg van een
val overleden. Hij werd geroemd om
zijn muzikale kwaliteiten. Hij had de
gave te componeren, te arrangeren
en schreef muziek razendsnel op

Leukemie
Hij werd na verloop van tijd eerste
trombonist. Voor de kapel ging hij arrangeren en muziekstukken schrijven.
Hij deed dit razendsnel en uit zijn
hoofd en meervoudige partijen voor
alle instrumenten. Hij was veelzijdig.
Gaf hem een instrument en hij speelde
er op. In korte tijd klom hij op van marinier der derde klasse, naar sergeant
majoor en stond op het punt om bevorderd te worden tot adjudant, totdat het
noodlot toesloeg. Hij werd getroffen
door leukemie. Hij bleef optimistisch
en dacht dit ook te boven te komen,
maar helaas; op 20 december 1990
verloor hij de strijd. Tijdens de zeer
druk bezochte uitvaartdienst speelde
de Marinierskapel enkele van Nico’s
muziekstukken. Ook nu doet het me
nog goed om bij diverse muziekverenigingen composities en arrangementen van Nico de Jeu tegen te komen,
de trombonist van de Rotterdamse
Marinierskapel.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl
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Eindelijk van de pijn af:

“Had ik die heupoperatie maar eerder gedaan.”
Gerda Kleijkamp:
“Al meer dan 2,5 jaar liep ik rond met pijn bij
mijn lies en in mijn rechteronderbeen. Hierdoor
liep ik niet meer goed. Mijn huisarts verwees
mij naar Bergman Clinics. Meteen na de eerste
afspraak had ik een goed gevoel.
De arts was heel secuur, hij bekeek alle
mogelijke oorzaken van het probleem.
Toen bleek dat een nieuwe heup voor mij de
oplossing was, kon ik bij Bergman Clinics
gelukkig snel geopereerd worden.
De ruggenprik vond ik niet prettig maar verder
heb ik werkelijk heel weinig pijn gehad. Ik
ben nu eindelijk van de pijn af, had ik die
heupoperatie maar eerder gedaan.”
Kwaliteit van zorg
Bij een operatie voor een
heupprothese komt veel kijken.
Je kunt het vergelijken met
het kopen van een nieuw huis,
volgens drs. Marnix Niggebrugge,
orthopedisch chirurg bij Bergman
Clinics | Bewegen | Rotterdam.
“Het gaat een keer gebeuren,
het hoeft echter niet vandaag
of morgen. Je worstelt met
veel vragen. Word ik er beter
van? Maakt het nieuwe dingen
mogelijk? Wij vinden het belangrijk
dat onze cliënten de voors en
tegens, de mogelijkheden en
de beperkingen kennen van de
behandelingen die wij doen. Die
zijn er namelijk altijd. Kwaliteit
van zorg en aandacht voor de
cliënt waar mevrouw Kleijkamp

over spreekt, zijn inderdaad
sterke punten van Bergman
Clinics. We nemen graag de tijd
om dit uitgebreid met de cliënt
te bespreken. Uit ervaring weten
we dat de cliënt dit enorm
waardeert.”
Aandacht voor cliënt
“Wij, als Bergman Clinics,
onderscheiden ons doordat wij
meer tijd inplannen voor onze
cliënten, zo’n 15 tot 20 minuten
per consult”, vervolgt dokter
Niggebrugge. “Cliënten willen zo
uitgebreid mogelijk geïnformeerd
worden en de voors en tegens
kunnen afwegen. In sommige
gevallen kunnen cliënten uit
verschillende mogelijkheden
kiezen. Na een uitgebreid consult

kan de cliënt zelf de afweging
maken welke behandeling de
voorkeur heeft. Nadat de cliënt
samen met de arts een passende
behandeling heeft gekozen,
worden vervolgstappen gezet.
Meestal hoeft de cliënt niet lang
te wachten, Bergman Clinics heeft
korte toegangstijden.”
Jarenlange ervaring
Dokter Niggebrugge: “Onze
chirurgen zijn topspecialisten, die
minstens 10 jaar ervaring hebben
in het plaatsen van knie-, heupof schouderprotheses of het
opereren aan de wervelkolom.
Dit is een groot voordeel van
een focuskliniek zoals Bergman
Clinics, want hoe vaker een arts
een operatie uitvoert, hoe meer
routine hij of zij heeft en hoe
minder complicaties optreden.
Bij Bergman Clinics zijn kwaliteit
en veiligheid erg belangrijk. Dit is
niet alleen belangrijk tijdens de
ingreep, ook besteden wij veel
aandacht aan het
vooronderzoek
en het nazorgtraject. Want
als je eenmaal
je nieuwe huis
(of heup) hebt,
drs. Marnix
dan moet je er
Niggebrugge
goed voor blijven orthopedisch
zorgen.”
chirurg

Orthopedie bij Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam:
•
•
•
•
•

Onze chirurgen behoren tot de top in hun vakgebied.
Bergman Clinics biedt al 20 jaar orthopedische zorg.
Korte toegangstijden voor zowel eerste afspraak als operatie.
Cliënten waarderen ons hoog, met een 8,7 op ZorgkaartNederland.nl.
100% vergoed na verwijzing en bij medische indicatie.

Oriënteer u op bergmanclinics.nl/bewegen of bel 088 9000 500 om direct een afspraak te maken.

Vliegveldweg 65 in Rotterdam

bergmanclinics.nl/bewegen
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was
specialist in luchtfotografie. Over zijn werk start
voorjaar 2021 een expositie in Museum Rotterdam. 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

Rotterdam vroeger
en nu – maandkalender 2021

Hij is er weer: de Rotterdamse
Scheurkalender van Herco Kruik.
Voor 2021 weer dagelijks 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.

€ 39,95

De nieuwe maandkalender ‘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 luchtfoto’s tot mooie beeldenin de stad. En natuurlijk ruimte voor
notities over afspraken,
verjaardagen enzovoorts.

€ 12,50

€ 15,95

Rotterdam Pendrecht-Wielewaal 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 auteurs 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 genieten van dit fraaie fotoboek.

€ 14,95

Henri Berssenbrugge. Stadsfotografie
1906-1916 Rotterdam

Kejje da nie horih dan
Een nieuw boekje van schrijver
Herco Kruik over de Rotterdamse
taal met 500 uitdrukkingen, zegswijzen 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.

€ 7,50

Poffen

Begin twintigste eeuw
beleefde Rotterdam een
tijdperk van ingrijpende veranderingen. 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.

€ 22,50
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Auteur Peter Bakker heeft een prachtig
boek geschreven over het Noordereiland. Over het reilen en zeilen van de
middenstanders in dit bijzondere stukje
Rotterdam. In ‘Poffen’ schetst hij aan
de hand van interviews met oud-winkeliers en hun kinderen een mooi beeld van het Noordereiland
van weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische
privéfoto’s.

Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam
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.

€ 19,99
Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis vast
van het Rotterdamse politiekorps. Hij deed
dit aan de hand van alle hoofdcommissarissen (of korpschefs) die in de voorgaande
eeuwen leiding gaven aan het korps. Het
boek is echter veel meer dan een beschrijving van de hoofdcommissarissen. Het beschrijft nauwkeurig
hoe deze leidinggevenden het korps door soms moeilijke, vaak
wisselende tijden loodsten.

€ 24,95

€ 29,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam vanuit de wolken (Let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro)  .  .  .  .
Rotterdam Scheurkalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vroeger en nu - maandkalender .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Henri Berssenbrugge. Stadsfotografie 1906-1916 Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eerse Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
15,95
12,50
7,50
7,50
19,99
29,95
24,95
22,50
20,00
8,95
14,95
19,95
14,95
14,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Email:
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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VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
Schoonmaken woning
* bijv.
bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

“Hogadent”

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

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

- HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand
de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND
NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

- GRATIS PARKEREN

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

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

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

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

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FĲT
IN VALKENBURG AAN DE GEUL
WĲ BIEDEN U DE PERFECTE LOCATIE VOOR UW:
Stedentrip, fiets- of wandelvakantie, groepsvakantie, bridgeof klaverjasreis, seniorenreis, bedrĳfsuitje en meer...
Voor individuele overnachtingen, kleine & grote groepen,
130 hotelkamers, 3 liften, rolstoelvriendelĳk, electrische
oplaadpunten voor fiets & auto, diverse zalen, grote tuin
met diverse terrassen & 24/7 receptie.

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

info@hotelschaepkens.nl

Nieuweweg 40-44| 6301 EV | Valkenburg a/d Geul | 043-601 2000

Gratis parkeren
& treinstation
op 200 meter
Live
entertainment

Vernieuwd
buffetrestaurant
voor ontbĳtlunch & diner

WWW.HOTELSCHAEPKENS.NL

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Vakantieverhaal met een ‘luchtje’
In de jaren 2003 tot 2008 zijn mijn man Hans en ik een aantal malen, in de winter, met onze caravan
naar Zuid-Frankrijk geweest. Het was een koude tocht, met overnachtingen op campings in Luxemburg en in de Bourgogne en bij een wijnboer in de Rhône, om op de vierde dag aan te belanden op
een eenvoudig boerencampinkje in Six-Fours-les-Plages, aan de Middellandse Zee. Ondanks de
winter hadden we overwegend goed weer, meestal droog en met zon. Niet echt warm en af en toe
enkele dagen mistral, een keiharde wind uit het Noord-Oosten. We konden er prachtige wandelingen maken en fietsen langs de kust. Bovendien hebben we er fijne vrienden aan overgehouden.
Gezien het seizoen werd het vroeg
donker en ook meteen ﬂink kouder.
Het was dan met de kachel aan in
de caravan prettig toeven. De radio
aan, of een CD, een mooi boek, een
puzzel of een spelletje en de avonden
kwamen wel om.
Op een zekere avond, het was
stikdonker, ging Hans met een klein

zaklantaarntje naar het toilet. In de
duisternis zag hij enkele mannen bezig
met het opzetten van een tent. Toen
hij terugkwam en het mij vertelde,
vroeg ik wat voor mensen het waren.
Hij dacht dat het een soort (wereld)
reizigers waren. Met de gedachte dat
het dan misschien sportieve jonge
mensen zouden zijn, antwoordde ik:

De kampeerplaats

“Ach, vraag even of ze een kop warme
kofﬁe willen.” Nou, dat wilden ze
wel. Ik maakte de kofﬁe klaar, met de
bedoeling ze dat buiten aan te reiken.
Dat liep anders. Terwijl ik de kofﬁe
zette, werd er op de deur geklopt
en toen ik open deed stapten er drie
‘zwervers’ naar binnen, die meteen
op de bank plaats namen. Ik schrok
me een ongeluk, vooral omdat ze een
onwelriekende geur verspreidden. Ik
hield me groot, want ze waren erg aardig en vertelden dat ze van hier naar
daar reisden. Ze waren hier om een
‘permis’ te bemachtigen. Nu spreek
ik aardig Frans en ik dacht dan ook
dat het om een permis de conduire (rijbewijs) ging, maar het bleek om een
soort verblijfsvergunning te gaan.
Hans en ik keken elkaar aan en ik
verzocht ze na enige tijd toch te
vertrekken. En dat deden ze direct,
ons vriendelijk bedankend voor de
kofﬁe. Het zal niemand verbazen dat
we hierna, ondanks de koude lucht, de

De zwervers gingen er weer vandoor

deur en alle ramen hebben open gezet.
Tot onze grote opluchting bleken
we er geen ongedierte aan te hebben
overgehouden.
De volgende dag vertelden we ons
avontuur aan de beheerster van de
camping. Ze bleef er zowat in: “Heb
je ze binnen gelaten??” We hebben
er met elkaar toch nog hartelijk om
gelachen. Het was wel een goede les
voor de toekomst.
Op de derde dag dagen pakten de
zwervers hun boeltje weer bij elkaar,
om verder te trekken. Ze hadden
namelijk recht drie dagen te blijven.
Twee mannen zetten zich op een zeer
oude scooter, waarop met een soort

trekhaak een aanhanger met hun tent
leunde, met als gevolg dat de scooter
bij het optrekken door het gewicht
achterover kiepte. Maar na wat getob
lukte het de reis aan te vangen. De
derde man ging te voet, met een lange
stok en hun twee grote, maar zeer
rustige honden. Hij zei nog tegen ons:
“C’est une bonne vie” (het is een goed
leven). Maar ondanks dat, wij laten
nooit meer in het donker vreemde
reizigers binnen, al is het nóg zo koud.
Toch vonden we het een verhaal om te
vertellen, ondanks het ‘luchtje’.
Corrie Gelderman

Rotterdam
vanuit de wolken
7 juni 1958: Diergaarde Blijdorp met de bekende uitkijktoren richting Blijdorpplein, omsloten door spoorbaan, Stadhoudersweg en Van Aerssenlaan. (C)Roel
Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

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 honderdduizenden 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 anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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- Advertorial -

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

De tandprotheticus is dé specialist in de mondzorg voor uitneembare constructies. Denk niet
alleen aan een kunstgebit - volledige gebitsprothese genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.
Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze hoogste
prioriteit. We proberen iedereen blij te maken
met zijn of haar nieuwe prothese. Met een team
van ‘vakidioten’doen we daar iedere dag ons
best voor!”
Gewoon bellen

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

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

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

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

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

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik van hypermoderne 3D technieken. Hiermee kan niet alleen

sneller, maar ook nauwkeuriger een perfect passend kunstgebit worden gemaakt. De nauwkeurigheid van de moderne scanners is zó groot dat
een te ruim zittend kunstgebit tot het verleden
behoort. De scanners meten de prothese aan alle
kanten op en digitaliseren de meetgegevens tot
op een tiende millimeter nauwkeurig.Vervolgens wordt het kunstgebit uit een blok kunststof
gefreesd, zonder enige afwijking. Zo heeft u in
amper 14 dagen een perfect passend kunstgebit.
Eigen risico (bijna) verbruikt?
Maak dit jaar nog een afspraak voor een nieuw
kunstgebit.
Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 19 jaar, met
vestigingen op de Oudedijk 140 in Rotterdam en
op het Raadhuisplein 46 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. In mei 2018 is de praktijk in Nieuwerkerk
verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de overkant van het plein, boven de bank.
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met Mondzorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt u er voor alle
mondzorg terecht!
Vraag vrijblijvend informatie:

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

Schat aan ervaring

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

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633
Geopend: maandag t/m vrijdag,
09.00 tot 17.00 uur

www.venrooytandtechniek.nl
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Uitgelicht: Penthouse Sliedrecht
Het project

• Vier urban villa’s in een groene

omgeving, inclusief parkeergarage

• 62 m t/m 160 m woonoppervlak
2

2

• Beschikbaar vanaf € 235.000 v.o.n.

• Alle nog beschikbare appartementen:
www.wilhelminakwartier.nl

Inlichtingen:

KO
O

Penthouse type R

• 160 m2 woonoppervlak

• 71 m2 woonkamer

• 73 m2 dakterras met weids uitzicht
• Drie ruime slaapkamers
• Twee luxe badkamers

• Drie privé parkeerplaatsen

Alblasserwaard Makelaars en Taxateurs
Thorbeckelaan 1, 3362 BL Sliedrecht
T 0184 - 670 733
E wilhelminakwartier@alblasserwaard.nl

Ontwikkelaar:

P
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De pier

Broodbezorger Willem Roos 75
jaar geleden met paard en wagen op de Groenezoom in Vreewijk.
Foto B. van den Heuvel-Roos

Ik weet het nog als de dag van
gisteren. Mijn ouders hadden een
huisje op het nieuwe kampeerterrein in Hoek van Holland. Het is
trouwens nu nog in de familie en
al 70 jaar oud.
We gingen altijd naar het strand. Toen
waren er ook nog golfbrekers. Op een dag
waren mijn ouders bijna drie meisjes kwijt
door een mui in zee. Daarna gingen we
altijd op de fiets naar de Pier (noorder).
Daar konden we zwemmen en spelen in de
mosselbankjes, oftewel de pierebadjes. We
gingen vaak naar de vuurtoren aan het eind
van de pier. ’s Avonds vaak naar de vissers
en de boten kijken, zeesterretjes zoeken. Het
was geweldig!
Bij hoog water was het uitkijken geblazen
voor de hoge golven die over de pier sloegen. Ook door passerende boten.
In het midden lag een lager stuk doordat er
in de jaren zestig een schip op was gevaren.
Het was er heerlijk. Ook kon je een kijkje
nemen in de bunkers aan het begin van de
pier. We hebben er een mooie tijd gehad,
rond eind jaren vijftig en daarna. Het was er
voor ons veilig. Je kon ook op de oude semafoor kijken hoe hoog de waterstand was.
We hebben er heel mooie herinneringen aan
overgehouden.
Mevr. A. Bresser
06-23264888
Vakantieliefde
Naar aanleiding van het verhaal over de
Ernst Sillemhoeve op de voorpagina van
De Oud-Rotterdammer van 4 augustus het
volgende.
In 1960 leerde ik mijn man kennen tijdens
mijn eerste bergsportvakantie in Braunwald.
Deze vakanties werden georganiseerd door
de SIC (Stichting Internationale Contacten)
een organisatie vanuit het CJV. Een van
de stafleden was mevrouw Klein. Op de
thuisreis met de trein hield ze me staande en
zei: “Gerda, doe geen dingen waar je later
spijt van hebt, want een vakantieliefde duurt
nooit lang.” Wat zij zich daarbij voorstelde
wist ik niet. We lagen met z’n zessen hutje
bij mutje in een treincoupé.
In 1967 gingen wij met twee kleine kinderen
achterop de fiets naar de Ernst Sillemhoeve
in Lage Vuursche voor een gezinsvakantieweek. Wie staat ons daar op te wachten om
ons welkom te heten? Mevrouw Klein. We
zijn daar meerdere vakanties geweest. Het
waren heerlijke weken. Er werden allerlei
activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Wat mij vooral is bijgebleven, is, dat, voor
we naar bed gingen, op de bar altijd een
bord met gesmeerde bruine boterhammen
met bruine suiker klaar stond. Heerlijk!
Inmiddels zijn wij ruim 57 jaar nog steeds
gelukkig getrouwd. Drie kinderen, drie
schoonkinderen, acht kleinkinderen en een
achterkleinkind rijker. Waaruit blijkt, dat
een vakantieliefde wel lang kan duren.
Jammer dat ik dat niet meer aan mevrouw
Klein kan laten weten.
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Paard hapte
in heg
“Willem Roos, mijn vader, was in de jaren rond 1940 broodbezorger bij bakker D. van der
Meer aan de Charloisse Lagendijk in Rotterdam-Zuid”, mailt B. van den Heuvel-Roos (arnoudh35@gmail.com) uit Barendrecht. “Zelf woonden wij in Smitshoek, waar ook een bakkerij
van W. van der Meer gevestigd was.”
“Dat waren broers. Mijn vader begon
‘s morgens altijd in Vreewijk aan de
Enk en de Mare. Hij had veel klanten
in Vreewijk en verkocht in vrijwel
alle straten daar. Zelf herinner ik me
nog heel goed de Rozengaarde, de
Lede en de Groenezoom met alle
zijstraten. ‘s Middags reed hij in
Bloemhof en hij eindigde altijd in
de Narcissenstraat bij de familie
Monster. Dat was een groot gezin
en heel gemakkelijk als klant. Zij
hadden aan het eind van de dag niet
veel meer te kiezen. Mijn vader
verzamelde alles wat er nog over
was, zoals bruin en wit brood,
broodjes en krentenbollen. Alles
was altijd goed daar.’’
School
“Omdat mijn vader op zaterdag
lange dagen maakte, ging ik als
meisje met hem mee om te helpen.
Later, toen ik naar de middelbare
school ging, gingen ook mijn zus
en twee broers mee. Ook moest ik
soms, als mijn vader naar een klant
ging, bij het paard blijven, want het
dier wilde zich nogal eens tegoed
doen aan de heggen en dat vonden
de klanten niet zo leuk. Ook met
Sinterklaas en Kerstmis gingen wij
altijd mee, want dat waren natuurlijk extra drukke dagen. Het leukst
was het met oud en nieuwjaar, want
dan kregen wij altijd veel fooi. Ik
deed het om vader te helpen en

Jan Boekenstein en zijn bezorgkar. Wie weet waar? Foto P. Boekenstein

werd er niet voor betaald. Maar een
krentenbol was in die tijd al een
traktatie.’’
“In de winter was het echt afzien.
We hadden toen nog heel strenge
winters met veel ijs en sneeuw. Als
het halverwege de dag glad werd,
moesten we met het paard naar de
hoefsmid. Het trekdier moest dan
‘scherp gezet’ worden, zo heette
dat toen. Dat gebeurde dan bij een
smid aan de Dordtsestraatweg. Die
heette Commijs, geloof ik. Als het
‘s morgens vroeg al glad was, gingen we naar smederij Van Leeuwen
aan de Charloisse Lagendijk, hoek
Smitshoek.
Knus
Als we dan aan het eind van de
lange dag naar huis reden in het

donker en het sneeuwde, deed mijn
vader de twee lantaarns op de wagen aan. Ik zat op de bok toegedekt
met een warm plaid, want het was
bitterkoud. Maar het was ook wel
lekker knus, zo met mijn vader
samen. Zuidwijk was toen nog niet
gebouwd en wij reden dan vanaf de
Narcissenstraat heel de lange dijk
uit naar huis om daar lekker op te
warmen bij de oven.
Toen mijn vader met pensioen ging
is hij gehuldigd door zijn klanten.
Dit gebeurde op de trappen en het
bordes van de Vredeskerk aan de
Lede. Mijn moeder was er ook bij
en kreeg bloemen. Het was die
dag heel erg slecht weer en het
regende. Dat was wel jammer,
want mijn broer heeft er nog een

filmpje van gemaakt, maar dat is
door het slechte weer niet zo goed
geworden.’’
Misschien zijn er nog ex-klanten
met herinneringen en/of foto’s.
Blijven
Anneke de Graaff-Beudeker (pauldegraaff1@simpc.nl) komt graag
nog even terug op het verhaal van
vier weken geleden van broodbezorger Nol van Leest. “Mijn
complimenten, alleen kan ik me
niet heugen dat Hillegersberg toen
zo deftig was. Het heeft het wel de
naam. Zelf heb ik heel lang in de
Lijsterlaan gewoond, die parallel
loopt aan de Molenlaan, maar naar
mijn idee was daar totaal geen bluf.
Wel is het zo dat wie in Hillegersberg is geboren en getogen – zoals
ik – er nooit meer weg wil, is mijn
ervaring. Heel leuke foto trouwens,
ook van de bakker.’’
Leen Pieren (leen.pieren@gmail.
com) en Daan van der Wielen
(wielrot@gmail.com) corrigeren
het bijschrift van de onderste foto
in de aflevering van 18 augustus.
Pieren: “De foto van D. Huidskens
is niet gemaakt in het Melkpad,
maar in het Weipad.’’ En Daan
van der Wielen: “In De OudRotterdammer van 18-08 bij RW’s
mijmerZUIDhoekje staat bij de
onderste foto dat deze is van het
Melkpad. Maar het is het Weipad,
in de richting van de Voorde. Dat
blokje Weipad was het enige zonder dakkapellen aan de straatkant.
Dus voor een oud-Vreewijker makkelijk herkenbaar. Het is trouwens
wel een heel leuke foto.’’
Pieter Boekenstein (boekesteinpgs@gmail.com) uit Lelystad laat weten. “Mijn vader, Jan
Boekestein, bezorgde van 1939 tot
1941 voor bakkerij Van Spronsen.
Ik heb er geen verhaal bij en weet
ook niet waar de foto is genomen.
We woonden in de Zoutziederstraat
26 en volgens mij was er bij de
Mathenesserbrug aan de Delfshavense Schie een bakkerij waarvandaan hij bezorgde.’’

Gerda van der Meer-Boot
einvandermeer@caiway.nl

Reacties: reinwol@outlook.com
Melkman Gijs van Ee is eerder beschreven. Hij bezorgde ook op de Groenezoom. Foto Wim Winters
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TANTE POST
Foto Bart Hofmeester
Wat heeft u mij als trouwe lezer van
De Oud-Rotterdammer blij gemaakt
met de plaatsing van de luchtfoto, gemaakt door fotograaf Bart Hofmeester.
Tot mijn veertiende groeide ik op in
deze omgeving, wonend in de Wieringerstraat 4c. Wat een golf van herinneringen komen er voorbij. Prachtig
om onder andere aan kinderen en
kleinkinderen met deze ‘plattegrond’
heel veel anekdotes te vertellen.

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

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.

Juliana nooit gezien
Het verhaal over rondvaartbedrijf Koninklijke Spido in De
Oud-Rotterdammer van twee
weken geleden maakte bij Jack
Hoornweg (j.hoornweg2@
upcmail.nl) een bijzondere,
maar ook teleurgestelde herinnering los. “Ik heb van 1962 tot
1965 op de dagschool van de
Havenvakschool gezeten. Het
jaar weet ik niet meer precies,
maar het kan in 1963 of 1964
geweest zijn. In dat jaar zou
koningin Juliana op bezoek
komen in Rotterdam. Onze
school moest hier natuurlijk
zijn gezicht laten zien. Er werden acht jongens van de dagschool uitgezocht, die met een sloep naar de ingang van de
Waalhaven moesten roeien. Ik was een van de uitverkorenen. Na een aantal oefeningen was het zover. We roeiden met
onze sloep naar de haveningang. Daar moesten wij wachten tot de Pieter Caland van de Spido voorbijkwam. Op commando moesten wij in de deinende sloep rechtop gaan staan met een riem tussen je benen, recht omhoog als een groet
aan de koningin. Na een half uur wachten, kwam de Pieter Caland aangevaren. Hij ging in mijn ogen vrij snel. Er stond
niemand aan dek. Toen de boot voorbij was zijn wij terug geroeid. Wat ik me ervan kan herinneren is dat wij allemaal
hebben staan wankelen, maar de koningin hebben wij nooit gezien. We vonden allemaal dat wij een roteind voor lul
geroeid hadden.’’
Foto: De Pieter Caland op een ander moment. Foto boek ‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’

Lies Nonner-Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com
Zomerkamp Gilze-Rijen
Toen ik De Oud-Rotterdammer van
18 augustus zat te lezen, was ik blij
verrast mijn moeder te zien op de foto
van zomerkamp 1952 in Gilze-Rijen.
Zij was daar begeleidster en werd
tante Tiny genoemd. Haar achternaam
was Van der Meijden-Busse. Zij staat
op de achterste rij, tweede van rechts,
pagina 15. Ik was daar ook bij en was
9 jaar oud. Zelf weet ik er niet zoveel
meer van, alleen dat ik het er erg naar
mijn zin had. Ik zou het leuk vinden
reacties of foto’s te mogen ontvangen van mijn moeder van lezers die
misschien ook aanwezig waren bij het
zomerkamp.

de leerkrachten niet. Allemaal ergens
anders. Alleen ons boek ligt daar nog.
En uw mooiste liedje staat er ook nog
in.

Corry van der Meijden
C.vanderm@live.nl

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Mijn oude school
Bijna nooit kom ik daar in de buurt.
Maar nu ik er zo dichtbij was, liep
ik er langzaam naar toe. Dat mooie
schoolgebouw, wat zag het er uit
! Losse planken, kapotte muren,
ongewassen ramen, tegels die geen
tegels meer waren, diep zand van het
speelplein. En toen ik binnen keek,
lag daar scheef een zangboek: ‘Kun je
nog zingen, zing dan mee’. Iedereen
weet toch dat dit boek niet scheef mag
liggen, dacht ik. Maar ze waren er
allemaal niet meer, de kinderen niet en

Caraïbisch Carnaval
Ik ging met mijn moeder een zomermantel voor haar kopen. Mijn moeder
was een grote vrouw en in die tijd
moesten grote vrouwen volgens de
confectienormen dienovereenkomstig
breed zijn. Ik wist een zaak in het
Groothandelsgebouw waar niet zulke
’tenten’ werden verkocht. Dus wij op
een mooie zaterdag naar Rotterdam.
Op het Stationsplein gaf mijn auto
er de brui aan. Geen beweging in
te krijgen. Allerlei trams moesten
stoppen totdat iemand me hielp het

ongelukkige voertuig aan de kant te
krijgen, bij het Bouwcentrum. Daarna
toch maar eerst die mantel gekocht,
daar kwamen we voor. Het werd almaar drukker, er bleek een Caraïbisch
Carnaval op het programma te staan
(Waarschijnlijk het eerste, want mijn
moeder overleed een paar jaar later,
in 1988). Iemand had een mobiele
telefoon, maar de Wegenwacht kon
er niet door komen. Een Volkswagen
hulpdienst ook niet. We hebben ons
dus geschikt in ons lot, met veel
plezier! Wat een kleuren, wat een
muziek, ritme, wat een enthousiasme
bij de drommen toeschouwers. Zo’n
sfeer kan volgens mij alleen maar in
Rotterdam. En mijn auto bleek een
anti-diefstal stroomonderbreker te
hebben die wat al te fanatiek zijn werk
deed.

Tine Dam
c.dam100@upcmail.nl
Maashaven
Dit is een reactie op de aflevering in
De Oud-Rotterdammer op 18 augustus
van de rubriek ‘Rotterdam vanuit
de wolken’ over de Maashaven. De
schepen in de Maashaven lagen niet
voor stroom, maar aan afmeerpalen.
De schepen lagen altijd achteruit in
de haven, ook aan de palen. Dus voor
stroom was er niet bij. Ik was in die
tijd machinist op een havensleepboot
en wij hadden dikwijls een zeeboot te
assisteren die naar de Maassilo moest,
helemaal achterin de Maashaven
aan de kant van de Brielselaan. Om
daar te komen moest je het zeeschip
zodanig draaien in de kom van de
Maashaven dat hij achteruit naar zijn
plek kon worden gesleept. Helemaal

langs de afgemeerde zeeschepen
en de graanelevators en de daaraan
afgemeerde binnenvaartschepen. Een
hele toestand in die tijd. Eerst moest
de vaarweg door de havendienst van
de gemeente vrij worden gemaakt.
Die maakte weer een afspraak met de
havenloods en de roeiers. Hierdoor
werd een ‘veilige’ doorgang gemaakt
voor de sleep. De benaming tussen de
afgemeerde rij schepen was de middenpijp. En de bakboordpijp tussen de
wal en de eerste rij schepen. Nadat je
door een pijp heen was met de nodige
problemen moest je nog door rijen
binnenvaartschepen die daar lagen
afgemeerd. Voor de bemanning van de
sleepboot was het geen leuk karwei.
De kapitein moest 32 keer het stuurrad
draaien van stuurboord naar bakboord,
dus behoorlijk intensief en vermoeiend. De machinist en de matroos
liepen met een kleine buitenband aan
een touwtje, ieder aan een kant, als
stootwiel om schade te voorkomen.
Na de sleepreis waren we behoorlijk
vermoeid. Mijn herinnering was ook
dat als we van een brandblusser die
afgekeurd was het mondstuk tussen de
basaltkeien staken en je hem leegblies
de ratten er met honderden tussenuit
vluchtten. Dus broekspijpen dicht!
Ook heeft er in de eerste rij ongeveer
in het midden een zeeboot met copra
in brand gestaan. Dat heeft dagen
geduurd, want het was moeilijk te
blussen. En wat denk je van de roeiers
die een zeeboot moesten losgooien bij
het afmeren en alle afmeereinden, elleboog dik, moesten ontrafelen, omdat
er twee zeeschepen afgemeerd lagen
op één paal? Als je de luchtfoto ziet,
kan je je voorstellen wat een drukke
zeehaven het vroeger was, waar ook
de graanelevators afgemeerd lagen, de
GEM. Met vele graanbakken.
J. W. Hoeksma
jwhoeksma@versatel.nl

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

tnv

Handtekening:

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

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

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

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

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

P. Laats
Laats@kabelfoon.nl

Naam restaurant
In de jaren 1960-1975 zat er een
restaurant aan de linkerzijde van het
Stadhuisplein vanuit het stadhuis
gezien. Vrij aan het begin, ter hoogte
van het oorlogsmonument. Geen
Fust, geen Rutecks etc., maar een wat
chiquer en klassiek restaurant, ik ben
op zoek naar de naam. Ik heb al druk
gezocht op Google, maar helaas geen
resultaat. Wie heeft enig idee waar ik
die informatie zou kunnen vinden of
weet u de naam?

Gezocht
Ik ben op zoek naar de kinderen van
Adrianus Josephus Stuijts, 1901, van
beroep waterstoker en Paulina Louisa
Christina Somers, te weten Marinus
Cornelis Stuijts, 1930, Catharina Francisca Stuijts, 1933 en Johanna Francisca Stuijts, 1939. Van hen weet ik dat
ze in 1961 in de Brouwersstraat 16-a
woonden. Het gaat over hun oud-tante
Adriana Cornelia Stuijts,1906-1945
en haar man Johannes Baptista
Bals,1904-…

Dienny Kroos-van der Meij
d.kroos@ziggo.nl

L. Verheul
verheul@box.nl
Dochter gezocht
Hallo, ik ben op zoek naar mijn
dochter uit mijn huwelijk met Johanna
Westerveld. Mijn dochter is geboren
in 1955. Haar roepnaam was Janet. Dit
huwelijk was voltrokken op 24-121954. Ik ben hiermee al 40 jaar bezig,
maar geen resultaat. Ik woon namelijk
in Australië. Ik woonde gedurende dit
huwelijk in de Raaphorststraat 28b.
Dit is denk ik de laatste poging, want
ik ben nu achter in de 80. Wie kan mij
helpen?

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Foto’s pand Vonder
Ik ben op zoek naar gegevens en foto’s
van het pand Vonder nummer 52 in
tuindorp Vreewijk waar nu Fysio Holland van Rob Oosterom zit. Voorheen
schijnt hier een kerkje geweest te zijn
met in de buitendeur een glas-in-lood
ornament. Wie kan mij helpen?

Laatste oproep hoefnagels
Moet ik ze nu toch gaan weggooien?
Ik heb hier al jaren enkele honderden
echte hoefnagels van een smederij
liggen en die wil ik nu kwijt, ik ben
87... Het zijn de maten 7 t/m 10 in een
houten bak met deze nummers. Wie
komt ze gratis ophalen in Spijkenisse?
Misschien een Hoefnagel met die
naam? Telefoon 0181-643941.

Tinus de Does
Korte Kromhout 50
3075 DM Rotterdam
010-4855318 of 06-15668177
Boek gezocht
Wie kan mij helpen aan het boek van
Wieslar Kielar. Anus Mundi. Vijf jaar
Auschwitz?
1
2
3
4

café van de 3 zussen aan de kant van
de Parklaan, wie kent de naam van het
café en eventueel de naam van de zussen. Rond 1957 zijn ze waarschijnlijk
afgebroken.

Zomerkamp Gilze-Rijen
Bij het zien van de foto van het zomerkamp in Gilze-Rijen in De Oud-Rotterdammer nr. 17 kwamen ook bij mij weer herinneringen terug. Mijn zus en
ik zijn daar in 1963 geweest en ik heb ook nog zo’n groepsfoto daarvan, die
ik hierbij meestuur. Op de achterkant van deze foto heb ik destijds alleen alle
voornamen van de meisjes geschreven. En van één meisje ook de achternaam
en haar adres destijds. Dit betreft Jannie Labrijn en zij woonde toen in de
Noordpolderstraat 3 te Rotterdam. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het
haar al die jaren is gegaan. Zij zit links op de tweede rij en ik daarnaast in het
midden.

Johannes Hellemons
jah030534@live.com

Noodwinkels
Wie oh wie kan mij iets vertellen over
de noodwinkels op het Westplein,
sigarenwinkel
van F.N.
Op den Brouw
6
7
8
9
een postzegelzaak en met name het

Aafke Schellen-Kannegieter, aafkeschellenkannegieter@gmail.com

Jubileum SV Ommoord
Voetbalvereniging SV Ommoord
bestaat op 23 januari 2021 100 jaar.
Hiervoor wordt er momenteel gewerkt
aan een voetbalmagazine waarin
mooie verhalen, foto’s en anekdotes
komen te staan. Wij roepen (oud)
leden die in het bezit zijn van (foto)
materiaal
of mooie
verhalen over de
10
11
vereniging hebben op deze te sturen

naar jubileum@svommoord.nl. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Jan
Tielen, 06 – 20767292.
Hans van Dijk
Ik ben op zoek naar Hans van Dijk,
geboren te Rotterdam 31 december
1951. Hans woonde bij mij in de Plan-
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Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een mooie puzzelprijs beschikbaar. Ditmaal gaat het om vijf exemplaren van het
boek ‘Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep
de Does.
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De
oplossing
van de puzzel in 40
de vorige krant
was een gezegde dat42sloeg op het tijdstip van43het jaar. Het luidde:
38
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Het is zover, de R is weer in de maand
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Dat bleek niet al te50moeilijk,
getuige de vele inzendingen. Uit52alle oplossingen
die ons via mail en post werden
51
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toegestuurd lootten wij vijf prijswinnaars die ieder een exemplaar krijgen toegezonden van het boek ‘Rotterdam
54
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Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: J. van der Wel, mevr.
62
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64
C.G. Schaar,61G.E. Serné, Connie Tijsmans
en Lenie Verhoeven.
65
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72
Horizontaa
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Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw inzending voor DONDERDAG 24 SEPTEMBER 0M 12.00
UUR bij ons binnen is. U kunt de oplossing sturen naar info@
deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

KRUISWOORDPUZZEL

1
1. weegtoestel; 7. medicijn met omhulsel; 12. bloeimaand; 13. naar omlaag; 14. haarkrul; 15. grote kledingmaat (afk.);
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78. dierengeluid; 80. steen; 82. boksterm (afk.); 85. radon (scheik. afk.).
29

C. den Toom
connydentoom@hotmail.com

21

Puzzel mee en win !!!
22

tagestraat. Hij woonde bij zijn moeder
Miep en oom Herman zijn stiefvader.
Mijn vader had een groentewinkel op
de hoek Oosteinde/Plantagestraat 11.
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Horizontaal 1. weegtoestel; 7. medicijn met omhulsel; 12. bloeimaand; 13. naar omlaag; 14. haarkrul;
15. grote kledingmaat (afk.); 17. niet gevuld; 19. plaats in Noord-Holland; 21. kunstmatige inseminatie
(afk.); 22. omslag voor papieren; 24. onbezonnen en onvoorzichtig; 27. duivenhok; 28. Australische
struisvogel; 30. bladgroente; 31. familielid; 32. korte aantekening; 33. jong takje (loot); 35. woestijn in
Afrika; 37. natuurgebied; 38. onfris en goor; 41. vruchtennat; 42. ongemak na lange vliegreis; 44. berg-
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Wat dacht minister Van Rijn van het geluksmodel?
Citaten uit zijn voorwoord in Beckers boek
ZORG ZONDER ZORGEN:
“Naar mijn mening legt Hans Becker dit nu ook weer in dit boek uit met veel aandacht voor
(groeps)gedrag en cultuur. Hij toont aan dat elk mens, met welke beperking ook, in een
plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie kan houden over eigen leven, lichaam, woning,
financiën, en andere belangrijke zaken. En hoe mensen voldoening kunnen putten uit het zo
veel als mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen.
Hoe (levensloopbestendig) wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Dat volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de uitgebreide familie van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen essentieel is. Stuk voor stuk zijn het eenvoudige, bijna vanzelfsprekende adviezen. Maar dan wel adviezen die je uitdagen om naar je hart
te luisteren en naar dat van anderen. Het woord levenskunst
in de titel is een vlag die de inhoud van dit boek dekt.”

directeur Becker al reeds in 1945
gericht op de toekomst

De Residence Roosenburch is een uitwerking in de
praktijk van dit zorg geluksmodel met de volgende elementen:

Het geluksmodel is gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant, herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz. Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende
activiteitenbegeleidster. Diensten als pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, enz. worden op bestelling aan huis geleverd. Thuiszorg en
medische zorg op afroep o.a. via het ZZPcollectief.
Tweekamer appartementen (45m) € 1.450,00 (kale huur € 1.000,00) incl. energie, water, telefonie, TV, WiFi enz. Ruime badkamer, keuken
met elektrische kookplaat. Afstand tot Rotterdam-centrum/ Den Haag-centrum plusminus 30 minuten, supermarkten op loopafstand.

ZZP collectief Zorgteam Rozenburg
is een team van onafhankelijke
gekwalificeerde zzp’ers welke 24/7
zorg kan leveren o.a. aan huurders van
Residence Roosenburch.
Diensten: persoonlijke verzorging,
huishoudelijke hulp, medicatiebegeleiding,
contact met huisarts, ontbijt/lunch/diner,
incidenteel samen vers koken,
boodschappen doen, enz.
Bereikbaar op 0181-740 040
of via e-mail: info@zorgteamrozenburg.nl
www.zorgteamrozenburg.nl

Nog drie appartementen,
twee met rivierzicht
per direct beschikbaar
veel algemene ruimten: huisrestaurant / museum
/ rookruimte / biljartkamer /wasserette

k

vrolijkheid is belangrijk, hier een muziekuitvoering
van Waldin Roes met het huislied
“In Residence Roosenburch aan Het Scheur
daar staat het geluk voor de deur”

druk én gezellig kunstatelier

Residence Roosenburch

knuffeldieren
van niveau welkom

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

groot en zonnig terras met rivierzicht

