
De OudDe Oud

Het is nu 75 jaar geleden, 
maar ik ben het zeker nog 
niet vergeten. Op 12 septem-
ber 1945 stond ik met nog 
zo’n 500 andere kinderen aan 
de Lekhaven klaar om ver-
voerd te worden naar Enge-
land. We hadden de honger-
winter maar net overleefd. 

We waren al in juli gekeurd, ontluisd 
en behandeld tegen scabiës (schurft). 
Eerst zouden we met de Christiaan 
Huygens gaan, maar die liep onder-
weg naar Rotterdam op een mijn. Het 
bericht van doden en gewonden ver-
oorzaakte paniek bij sommige ouders, 
die besloten hun kinderen te laten 
schrappen van de lijst. Toen kwam het 
bericht dat de Volendam van de HAL 
ons kon meenemen naar Liverpool.
Die dag stonden wij, kinderen van 7 
tot 14 jaar, klaar in de loods. Dit was 
geen schoolreisje. Je kende niemand. 
In die vreemde massa voelden de 
kleintjes zich totaal ontheemd en er 
vloeiden tranen. De oudere jongens 
lieten merken hoe stoer ze waren en 
ik met mijn 12 jaren zong zo hard 
ik kon met hen mee: Trees heeft een 
Canadees, de topper van toen. Buiten 
bij de ouders vloeiden ook tranen. De 
reis was lang en de zee nog altijd vol 
mijnen. Eenmaal aan boord wisten wij 
niet wat ons overkwam. Natuurlijk, 
we moesten de hele dag een zwem-
vest aan, maar in de eetzaal wachtten 
ons de heerlijkste gerechten. Net 
als thuis pakten we de vork in onze 
rechterhand, maar hoorden daar voor 

het eerst van ons leven over eten met 
mes en vork. Het was niet het enige 
nieuwe. We kregen een tandenborstel 
en pasta. De meesten hadden die nog 
nooit gebruikt. Sommige jongens 
aten de tandpasta op, omdat die naar 
pepermunt smaakte.
In Liverpool gooiden havenarbeiders 
sinaasappels naar ons. Maar ik kon 
er geen vangen. We werden onderge-
bracht in een kamp bij Hull. Na twee 
maanden gingen we naar pleeggezin-
nen. Daar sloeg het gevoel van verla-
tenheid toe. Ik begreep niets van wat 

ze zeiden en kon zelf niets zeggen.

Zweeds
Wij bleven twee maanden bij die 
pleegouders. De impact daarvan was 
groot. Misschien gold dat nog sterker 
voor de kinderen die in diezelfde 
week naar Zweden gingen. Ook voor 
deze 500 Rotterdammertjes was het 
vervoer moeilijk. Het Deense Rode 
Kruis bood een oplossing. Het stuurde 
een enorme colonne van vrachtauto’s, 
bestemd voor vervoer van vis, met 
stro op de vloer en een hekje voor de 
grote openstaande deur aan de zijkant. 
De kinderen werden verzameld in 
het Feyenoord stadion. Ze reden 
door totaal verwoeste Duitse steden 
als Bremen en Hamburg. De Denen 
voedden hen goed. Ze kregen zelfs 
een zak snoep. Maar zij zagen tussen 
de puinhopen daar kinderen die er nog 
ellendiger uitzagen dan zijzelf en die 
bedelden om eten. Een jongen gooide 
een snoeppapiertje naar hen en riep: 
“Hier, vreet dat maar op, dat is goed 
genoeg voor jullie.” Met Duitsers had 
je geen meelij.
In Zweden bleken veel kinderen 

besmet met difterie. In quarantaine-
kampen werden ze behandeld met 
penicilline. Gezonde kinderen gingen 
naar pleegouders. Na acht maanden in 
Zweden bleken bij thuiskomst velen 
moeite te hebben met Nederlands. On-
derweg naar huis merkte de leiding al 
dat ze onder elkaar vrijwel uitsluitend 
Zweeds spraken.
De maanden erna gingen nog eens 
duizend Rotterdamse kinderen naar 
Engeland, Zwitserland, Denemarken 
of België. Uit ons hele land gingen 
30.000 kinderen tijdelijk naar het bui-

tenland. Op mijzelf en veel anderen 
heeft dat verblijf een enorme indruk 
gemaakt. Uit een enquête bleek dat 
16% van de betrokkenen na 40 jaar 
nog altijd contact had met het pleeg-
gezin. Engeland of Zweden waren nog 
altijd hun favoriete vakantiebestem-
mingen. Na de trieste oorlogsjaren 
werd de uitzending een mijlpaal in 
hun leven. Wat zij ervaren hadden, liet 
hen niet los. Tot op heden.

Jan Sintemaartensdijk
jan_sint@hetnet.nl  

 Aansterken in Engeland en Zweden   
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 3950,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 2995,-010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel

Tel. 010 - 75 28 837
www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken
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Uniek in uw regio:
Aan  huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Michel Aalberts
Logistiek Planner

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

-€33.226

DE BEL 
UITZETTEN OF 
TOCH DE DEUR 
OPEN DOEN?

ANNEKE SWEEP

‘Veel mensen denken: je moet eerst diep in de shit zitten, voor je hulp 

kunt krijgen. Dat is niet zo.’ Kijk voor het uitgebreide verhaal van 

Anneke op www.komjijeruit.nl

Veel Nederlanders hebben geldzorgen. En die zorgen worden 

vaak groot omdat de meeste mensen gemiddeld 5 jaar wachten 

met hulp zoeken. Hulp nodig? Ga langs bij een VraagWijzer bij u 

in de buurt. Of bel 14010.



In onze krant van 15 september deed 
Johannes Hellemons een wel haast 
wanhopig oproepje. De voormalig 
Rotterdammer, die 23 jaar op de 
Holland Amerika Lijn voer en daarna 
op Noorse cruiseschepen, gaf aan op 
zoek te zijn naar zijn dochter uit zijn 
huwelijk met Johanna Westerveld. Die 
dochter, Jeannette, roepnaam Janet, 
was in Rotterdam geboren in 1955. “Ik 
woonde gedurende dit huwelijk in de 
Raaphorststraat 28b”, schreef de heer 
Hellemons. Het huwelijk strandde en 
Johannes zag zijn dochter nooit meer 
terug. Een speurtocht leverde niets 
op. Een vriend adviseerde hem een 
oproepje te plaatsen in De Oud-Rot-
terdammer. Hij had daar al eens eerder 
succes mee gehad. “Dit is denk ik de 
laatste poging, want ik ben nu achter 
in de 80”, aldus Hellemons in zijn 
oproep. “Wie kan mij helpen?”
En toen bleek weer eens hoe groot de 
schare lezers van De Oud-Rotterdam-
mer is – in en tot ver buiten Rotter-
dam – én hoe hulpvaardig. Een vraag 
stellen aan meer dan honderdduizend 
lezers levert altijd wel de nodige 
antwoorden op. Deze keer werd de 

dochter in het verhaal door twee 
Rotterdamse nichten gewezen op de 
oproep en belde zelf naar de krant. Het 
contact was daarna snel gelegd.
Landelijke media pikten het verhaal 
op. Het Algemeen Dagblad besteedde 
er op pagina 3 van de krant op 22 
september een hele pagina aan en 
interviewde Jeannette Stok-Mol, die 
in Gilze-Rijen woont. RTL Nieuws 
schreef erover op de website en het te-
levisieprogramma Hart van Nederland 
van SBS6 toonde ook interesse.

Confuus
Johannes Hellemons is nog verbijsterd 
over alle reacties. Vanuit Australië 
bedankte hij ons telefonisch en liet 
weten dat hij nu dagelijks twintig 
mailtjes ontvangt met felicitaties. “Ik 
zit nog steeds te ‘shaken’. Ik heb net 
nog een half uur met m’n dochter zit-
ten skypen. We willen elkaar zo snel 
mogelijk een keer in het echt zien. 
Voorheen kwam ik om de vijf jaar een 
keer naar Nederland. Met dat corona-
virus kan dat nu helaas niet. Maar als 
het zover is, kom ik jullie een grote 
bos bloemen brengen.”

De Oud-Rotterdammer ontving van 
diverse zijden complimenten voor dit 
succes. Maar eerlijk gezegd zijn we 
van alle ophef een beetje confuus. 
Voor ons is het namelijk niets nieuws 
dat mensen elkaar vinden dankzij onze 
krant. Het is al jaren ons dagelijks 
werk om via onze krant mensen met 
elkaar in contact te brengen. Dat 
beschouwen we als één van de kern-
functies van De Oud-Rotterdammer. 
Zulke contacten ontstaan vaak met 
het gedeelde verleden als aanleiding. 
Daarnaast is onze krant uiteraard een 
bron voor belangrijke, interessante en 
praktische informatie voor 50-plus-
sers, zowel ideëel als commercieel. En 
ook leuk voor wie jonger is en over 
het verleden van hun oma’s, opa’s, 
ooms en tantes willen lezen.
De Oproepjes- en brievenrubriek 
(’Tante Post’) zijn wezenlijke onder-
delen van onze formule. Het biedt 
de lezers mogelijkheden om hun ei 
kwijt te kunnen. Een verhaal aan te 
vullen. Een vraag te stellen. Het hart 
te luchten of een (niet -commerciële) 
mededeling te plaatsen of activiteit 
aan te kondigen. Dat kan ook digitaal, 
op de website www.deoudrotterdam-
mer.nl, waar je dagelijks oproepjes in 
de sfeer van de oproep van Johannes 
Hellemons terugvindt. Mensen die 
andere mensen zoeken die ze uit het 
oog verloren zijn. In de papieren krant 

is de aandacht 
daarvoor het 
grootst vanwege 
de grote oplage. 
Maar uiteraard is 
de ruimte beperkt 
en moet dus gese-
lecteerd worden. 
Op internet is die 
ruimte onbe-
perkt.

Dank
Ook in de 
toekomst blijven 
we graag wat 
we zijn: een 
krant voor en 
door de lezer. 
Dat betekent 
dat de verhalen 
in de krant 
vrijwel al-
lemaal door lezers zijn geschreven. 
Uiteraard redigeert de bureauredactie 
waar nodig. De Oud-Rotterdammer 
richt zich niet op actueel nieuws, 
maar op het verleden, uitgezonderd 
aankondigingen van activiteiten in 
de (commerciële) Er op Uit-kalender. 
Journalisten die er op uit gaan, hebben 
we niet, enkele losse medewerkers 
uitgezonderd. Samen met u, lezer, 
maken we deze krant. Samen zijn en 
blijven we verantwoordelijk voor het 

succes ervan. Natuurlijk in samenspel 
met de onmisbare adverteerders in 
onze krant om het financieel allemaal 
mogelijk te maken. En de afgelopen 
zestien jaar werkte dat prima. Corona 
heeft ook onze krant een opdoffer ge-
geven, maar we hopen met uw steun 
het allemaal te overleven. En dan is al 
die media-aandacht voor het oproepje 
van Johannes Hellemons natuurlijk 
hartstikke leuk. Dank daarvoor, col-
lega’s!

DOR brengt mensen bij elkaar, al jaren
Na tweeënvijftig jaar zoeken heeft Johannes Hellemons, die 
woont in Australië, zijn dochter Jeannette teruggevonden. 
Dankzij een oproep in De Oud-Rotterdammer. De landelijke media 
besteedden er veel aandacht aan. Van Algemeen Dagblad tot 
RTL Nieuws en van Parool tot Hart van Nederland.

CCtjeCCtje

c   
fo

to 
bu

ro
so

lo.
nl Cox Column

Waarom zou een bondscoach zwart 
moeten zijn, of gekleurd, of donker, of 
een niet westerse achtergrond moeten 
hebben? Je moet gewoon de beste 
nemen en dan mag hij van mij best 
blank zijn. Wilt u mijn mening? Welnu, 
dat hele gedoe rond het zogenaamde ra-
cisme is in gang gezet door een kleine 
club querulanten met een hele grote 
bek, die vanaf het begin een hele grote 
bek terug hadden moeten hebben.
Iets soortgelijks is er aan de hand met 
die ‘BN-ers’ waar nog nooit iemand 
van gehoord heeft, en die ‘niet meer 
meedoen’ met de anti- coronamaatrege-
len. Ja, ik weet het, ‘influencers’, met 
een miljoen ‘volgers’ naar het schijnt, 
nou ik heb er driewerf schijt aan. Cor-
rect Nederlands te kunnen schrijven 
schijnt niet tot de verplichte vaardighe-
den te behoren. Nu heeft er een aantal 
besloten dat ze toch wel meedoen en 
zich eens over covid gaan laten infor-

meren. Ja, dat lijkt me een goed idee, 
dat kun je beter van tevoren doen, lijkt 
mij. Wat een tijd is dit, stupiditeit lijkt 
de norm te zijn. En kom me niet aan 
met het argument dat ik niet meer van 
deze tijd ben. Als dit deze tijd is dan 
zijn we een heel end van huis.

Maar daar wilde ik het helemaal niet 
over hebben. Ik zit natuurlijk thuis in 
een soort vrijwillige quarantaine, ik 
las dat dat woord afgeleid is van het 
Franse quarante oftewel “veertig”, dat 
was het aantal dagen dat een schip bij 
Venetië buitengaats moest blijven bij 
een pestepidemie, ik ben benieuwd of 
Famke Louise ( wie?) dat ook weet, of 
dat er nog bij kan bij al die kennis die 
al in dat hoofdje zit, en dan ga je zitten 
denken en dan wil er nog wel eens wat 
‘vorig leven’ aan je voorbij trekken. En 
dan denk ik aan zinnen die bepaalde 
mensen tegen mij spraken en die ik nog 

in mijn oren hoor na klinken.
In de oorlog, ik zal vier zijn geweest 
en mijn broer acht, loeide wel eens het 
luchtalarm. Volgens mij stond die ma-
chine op het politiebureau Sandeling-
plein. Dan zei mijn broer: “Hitler moet 
eten”. Ik hoor het hem nog zeggen.
Op de lagere school zat ik op het Cel-
leskoor. Eens hadden wij een reisje 
naar Limburg, waar ik voor het eerst 
heuvels zag, en toen we een kerkje 
bezichtigden leek het leider broeder 
Marcellinus wel een goed idee even 
met z’n allen een liedje te zingen. 
Dat was meestal het vers: “Als ik een 
klokje was, schoon zou ik luiden”. ( Ik 
weet niet hoeveel “volgers” je daar nu 
mee zou krijgen.) Om de een of andere 
reden deed ik iets niet goed want de 
broeder beet mij toe: “Jij verknoeit 
alles met je gebrul…” Ik verging van 
schaamte en weet tot op de dag van 
vandaag niet wat ik fout deed.
In ’60 werd ik opgeroepen voor militai-
re dienst en kwam op bij de Garde Gre-
nadiers in Vught. Maandenlang werd ik 
volgepompt met propaganda aangaande 
het Grenadierzijn, dat was Garde, dat 
was iets heel bijzonders, als enige 
eenheid mochten wij ons melden met 
“De grenadier Cox!”, en meer van die 
onzin, maar je was twintig, je trapte er 

toch een beetje in. Toen mijn opleiding 
tot TLV-schutter was voltooid moest ik 
mij melden bij de parate Hap in Steen-
wijkerwold of all places, een verlaten 
gebied in het uitgestrekte Drenthe, 
waar nog regelmatig missionarissen 
werden opgegeten, en hoorde ik ineens 
bij de club ‘Menno van Coehoorn’. Die 
namen stonden aan de bovenkant van je 
mouw, onder je schouder, wij noemden 
dat ‘straatnamen’, en bij mij stond daar 
bij het eerste ochtendappel nog ‘Garde 
Grenadiers’, want ik had nog geen tijd 
gehad dat te verwijderen en nieuwe 
‘straatnamen’ op te naaien. (Tot mijn 
schande moet ik bekennen dat ik dat 
in dienst allemaal kon, naaien, knoop 
aanzetten, strijken. Ik kan er niets meer 
van.) Met van woede vertrokken ge-
zicht stormde op mij af de Eerste Luite-
nant van As, zijn twee sterren blinkend 
in de zon, door gebrek aan verstand 
reserveofficier geworden en behept met 
een heel grote bek. En hij schreeuwde: 
“Cox! Verander dat onmiddellijk! Het 
moet voor jou een eer zijn om bij het 
regiment te mogen dienen!” Ik hoor het 
nog alsof het gisteren was…

Overpeinzingen
Wat zal die Frank de Boer blij zijn dat ie drie keer ontslagen is 
de laatste jaren, anders was ie nu geen bondscoach geweest. 
En misschien denk ik dat het helemaal geen goeie is, misschien 
omdat de Ajaxmafia (ja dat is met één F) weer aan het werk is 
geweest, of omdat drie keer ontslagen worden toch uitnodigt tot 
enige twijfel, of omdat ik denk dat hij er nog lang niet aan toe 
is, maar in ieder geval niet omdat ie blank is! (Verlos mij van het 
woord ‘wit’, dat is vertaald Engels.)
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Het AD besteedde een hele pagina aan Johannes en zijn dochter.
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Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via 
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen 
excl. verzendkosten

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

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

263,00 p.p.
a.€ 199,

p.p.
9 -
p.p.
9,- p.p. 

 

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

279,00 p p.
a.€ 199,

p p.
9 -
p.p.
9,- p.p. 

 

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 

Voordeel Midweken nu va
2

va. 

259,00 p p.259
aa.€ 199,

p p.
9 -
p.p.
9,- p.p. 

Er zijn nog veel meer gastvrije All Inclusive hotels met Veel Voordeel 

Boek nu uw All Inclusive autovakantie en  
Profiteer van de speciale Voordeel Midweken 

nu Kortingen tot wel € 70,- p.p. 
Hotel eel Op pp de eee Boud dd Valkenburg rgg / // Limburg 
  5 dagen All Inclusive   € 269,- p.p. 
Voordeel Midweken nu va. 

269,- p.p
a.€ 199,

.p.
9 -
p.

9,- p.p. 
 

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

269,00 p.p.
a.€ 239,

p.p.
9 -
p.p.
9,- p.p. 

 

Hotel el ’l ’t Holt Diepenheim mm / //// Twente 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. 

t

259,00 p.p.
a.€ 199,

i

p.p.
9 -
ij Aij Aij

p.p.
9,- p.p. 

Een testament... u weet dat het belangrijk is, maar het 
komt er vaak niet van om het te regelen. Misschien 
denkt u er liever nog niet over na of u schuift het voor 
u uit. Toch kunt u het beter nu regelen. Het ontbreken 
van een goed (levens)testament kan namelijk onnodige 
financiële en emotionele zorgen met zich meebrengen. 
Daarom nodigen we u van harte uit voor een informatie-
bijeenkomst over dit onderwerp.  

Het belang van een (levens)testament

Teun Habraken, jurist bij coöperatie DELA

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

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

 

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

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

Datum: donderdag 15 oktober van 19.30 tot 21.00 uur 
(ontvangst vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Uitvaartcentrum Goetzee DELA, 
Boezemsingel 35, Rotterdam

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

Advertorial



Ken je dit nog? Een dame op de catwalk voor een modeshow. Maar waar? Wanneer? Waarom? Was u 
erbij? Weet u er iets over? Deed u mee of behoorde u tot het publiek? Of heeft u leuke herinneringen 
aan andere modeshows in de Maasstad? We zijn weer zeer benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren aan 
verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden. Schrijf ons, zodat we het 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.  

Henk Holleman: “Deze foto zullen een hele 
hoop oud-Rotterdammers, vooral van Zuid, 
omarmen. De foto is genomen vanaf, zoals wij 
hem noemden, ‘De Luchtbrug’. Toen was er nog 
geen sprake van een Betuwelijn en werden hier 
alle goederenwagons gerangeerd. Linksboven 
De Kuip en middenachter het voormalige Sint 
Clara Ziekenhuis, gebouwd in 1965 en gesloopt 
tussen 2011/2018. Ook is nog het viaduct te zien 
tussen het Breeplein en de Marathonweg. Over 
de brug waar de fotograaf stond reden toen nog 
de tramlijnen 2 vanaf de Boergoensevliet, 3 vanaf 
het Zuiderziekenhuis, 9, vanaf de Lange Hilleweg 
en 12 vanaf de Mijnsherenlaan allemaal richting 
stad, geen oponthoud vanwege de treinen, maar 
wel natuurlijk bij de Maasbruggen. Ook liepen 
veel Rotterdammers bij de thuiswedstrijden van 
Feyenoord over deze zelfde brug.”

J. van Roon: “Op de foto is het hoofdspoor rich-
ting Dordrecht te zien en het ernaast gelegen ran-
geerterrein West-Varkenoord. Bij incidenten op 
West-Varkenoord werd bijna altijd de brandweer 
gealarmeerd. Die was vlakbij, omdat er destijds 
onder de Varkenoordsebrug de brandweerkazerne 
‘Stadion’ gevestigd was. Ik werkte in de jaren 
zeventig als offi cier Technische Dienst bij de Ge-
meentelijke Brandweer Rotterdam. Als Offi cier 
van Dienst ben ik verschillende keren opgeroepen 
om bij incidenten op West-Varkenoord leiding 
te geven. Twee gebeurtenissen zijn mij altijd 
bijgebleven. December 1975, een zondag met 
Feijenoord-PSV in de Kuip. Kort voor het begin 

daarvan was er een ketelwagen gevonden, waar 
witte rook uit kwam. En dus de brandweer met de 
OvD en de adviseur Gevaarlijke Stoffen ernaar-
toe. Het bleek al snel om een ketelwagen te gaan 
waar witte fosfor in gezeten had. Na het lossen 
behoren die met water gevuld te worden om de 
heftige reactie van fosfor met de zuurstof uit de 
lucht te voorkomen. En dat was dus niet gebeurd; 
een klusje, dat de brandweer zou doen. Helaas 
had de brandweer niet de passende slangen voor 
fosforwagons en er bleef weinig anders over dan 
de wagen te vullen via een luchtventiel. Vergelijk 
het met het vullen van een tuinzwembad met een 
tuinslang, een langdurige klus. Ergens tijdens dat 
vullen kwam er een enorme geluidsgolf uit het 
stadion, geen gejuich en ook geen boegeroep. 
Een onbestemd geluid, dat zeker een ondertoon 
van afkeuring had. Pas ’s avonds ontdekte ik, dat 
de PSV-speler Bertus Quaars een kopstoot had 
gekregen van grensrechter Gerrit Griek.
Tweede voorval: in een winter, jaartal weet ik niet 
meer, midden in de nacht, temperatuur -8. Een 
lekke ketelwagen. Een chemische stof, die naar 
Cuba verscheept moest worden. De gegevens 
van deze stof gaven aan, dat bij de heersende 
temperatuur de risico’s bijna nihil waren. Pas in 
de Cubaanse temperaturen zouden de brandbaar-
heid en explosiegevaar compleet zijn! Terwijl wij 
aan het werk waren om het lek te lokaliseren en 
te dichten werden alle plagen en ziekten van deze 
wereld over ons uitgestort door de bevolking van 
de aangrenzende woningen. Wij zouden niet de 
‘redders’ zijn, maar juist de veroorzakers van alle 

ellende van het rangeerterrein. Op dat moment 
kwam er een stem van de richting van het stadion. 
Een van de Rotterdamse persfotografen. Deze had 
een goed georganiseerd radiosysteem thuis om 
de verbindingen van de hulpverleningsdiensten 
te kunnen afl uisteren en zo te proberen om als 
een haantje de voorste overal exclusieve platen 
te schieten. Het moge duidelijk zijn, dat hij in 
zijn ijver niet overal vrienden had gemaakt. Tot 
dan toe had ik weinig problemen met hem, maar 
nu begon hij luid te roepen, dat de betreffende 
stof ‘hoogst explosief’ was. En de opgefokte 
bewoners konden dat ook horen. Ik was zo bij 
hem en heb hem ‘verzocht’ zijn kop te houden. 
Verder aangeraden voortaan te zorgen, dat hij wist 
waar hij het over had. Zo niet zou ik zorgen, dat 
hij, wat de brandweer betreft, op veilige afstand 
gehouden zou worden. Hij ging maar, want het 
was te donker en ook te ver weg om goede foto’s 
te maken.”

Ria Wiggenraad: “Dit is het rangeerterrein op 
Zuid, bij de Rosestraat. Ik werkte in Dordrecht, 
was een jonge meid en dat is heel lang geleden. 
Het was soms rennen als de slagbomen naar be-
neden gingen. Je kon dan de luchtbrug nemen en 
hard hollen om de trein te halen. Soms had je ge-
luk en soms niet, want daarnaast was er nog een 
spoorlijn die dicht kon gaan en dan had je pech, 
want daar was geen luchtbrug waar je overheen 
kon lopen. Wachten dus en hopen dat je alsnog de 
trein kon halen. Naar lucht happen als je net de 
trein gehaald had. In die tijd rookte ik stevig en 
conditie had ik niet. Waar blijft de tijd. Het kon 
soms lang duren als de slagbomen open gingen en 
je de trein miste. Ik was, denk ik, het enige meisje 
dat instapte. De meeste mannen werkten bij Fok-
ker in Dordrecht.”

Theo van der Sande: “Hier zien we het oude 
rangeerterrein dat jarenlang tegenover het 
Feijenoordstadion heeft gelegen. Ik heb daar vele 
voetstappen liggen, omdat ik daar rangeerder ben 
geweest. Het gebouwtje links op de voorgrond is 
het oude post T. Verder had je op het terrein nog 
de posten 3 (B sporen) en 4 (A sporen). Verderop 
zie je het stadionstation, waar de treinen stopten 
als Feijenoord moest voetballen. In het midden 
zie je het oude dienstgebouw waar de administra-
tie was gehuisvest en de rangeerders zich konden 

verkleden. Het rangeerterrein heette ‘IJsselmon-
de’ en was het grootste van Nederland. Het is in 
de jaren 80/90 verplaatst naar de Kijfhoek.”

Jan. J. van den Berg: “Met vrienden uit de De La 
Reystraat ging ik vaak naar deze omgeving. We 
gingen bijvoorbeeld langs het Stadion naar het 
voetbalterrein van DHZ. Vlak voor het hek was er 
een duiker onder de weg door tussen twee sloten. 
Je ging dan op je buik liggen op het uiteinde van 
de duiker en schepte met je hand zo de donder-
kopjes (heel jonge kikkertjes) uit het water. Die 
gingen dan in een potje en werden soms meege-
nomen naar huis en daar werden ze in een koud 
aquarium gedaan tussen de stekelbaarsjes en de 
salamanders. Ja, die waren er nog genoeg in mijn 
jeugd (rond 1955). Het water was heel helder en 
dat vonden we toen normaal. In de winter liepen 
we vaak langs dat gebouwtje (wisselbediening?) 
links op de foto. Daarnaast en dichter bij het 
trottoir stond nog een ander gebouwtje. Als het 
vroor en er was sneeuw, dan stond daar buiten 
een vuurkorf roodgloeiend te branden. We hadden 
toen geen idee dat het was om de wissels te ont-
dooien. Als we er langs liepen, gooiden we altijd 
wel zoveel mogelijk sneeuw op dat vuur. Je moest 
goed mikken, want je moest dit over een hoog 
hek gooien. Bij een rake worp hadden we lol, 
omdat er dan veel stoom opsteeg en dat sissend 
geluid was natuurlijk erg leuk. Minder leuk bleek 
het voor de mannen die in dat gebouwtje zaten. 
Menigeen is behoorlijk pissig naar buiten geko-
men om ons te pakken. Pakken? Nee, dat ging 
niet, want die mannen stonden achter het hoge 
hek veel lager en moesten eerst een trap op en dan 
ook nog een hek van slot halen. Bovendien waren 
wij er dan wel op tijd vandoor. Aan de andere 
zijde van de brug, dus meer in de buurt van de 2e 
Rosestraat richting Putselaan, lagen destijds veel 
houten spoorbielzen netjes opgestapeld naast de 
rails. Wij jongens vonden dat ze anders gestapeld 
moesten worden en dus werden ze gebruikt voor 
hutten. Je moest wel uitkijken voor de ‘Rus’. In 
mijn onschuld dacht ik nog dat het een man uit 
Rusland betrof. Uiteindelijk ben ik ook een ‘Rus’ 
geworden, maar dan wel bij de Gemeentepolitie 
Rotterdam. Zonder hond, maar wel steeds met 
mededogen terugdenkend aan mijn eigen avon-
tuurlijke jeugd.”  

 Rangeerterrein maakt herinneringen los   
Zelden kregen we zoveel reacties op een Ken je dit nog-foto als deze keer. De foto 
van het rangeerterrein in Rotterdam-zuid bood dan ook tal van aanknopingspun-
ten om iets over te vertellen. Slechts een kleine greep daaruit treft u aan op deze 
pagina. Met de niet geplaatste inzendingen willen we in de toekomst ook nog een 
keer uitpakken.
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

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

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

5 jaar 
garantie 

55plus 
korting
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Unieke kersen salontafel ‘Limoges’ 
Deze unieke kersen salontafel ‘Limoges’ heeft 

vier laden en twee vitrines aan de korte kanten
Van € 1.398,- voor slechts € 1.095,-

Neem deze advertentie mee en u 
krijgt nog eens € 95,- extra korting!

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
NU BIJ STAR

STIJLMEUBELEN
€ 1.095 

IEDERE 
DAG 
ANDERS!
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

     We geven je direct informatie waar je mee verder kunt,  
 bijvoorbeeld over het aanmaken van een DigiD.
     Of we verwijzen je door naar de juiste organisatie.
     Zonder afspraak. Je hoeft geen lid te zijn.

     
    

      

   

www.bibliotheek.rotterdam.nl

     
       

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 4,985 kilo

Eigenheimers  

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

De Rotterdammer Bike BV in liquidatie. 
Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door het besluit van de vergadering van aandeelhouders van  
25 augustus 2020. De rekening en verantwoording liggen ter inzage bij de kamer van koophandel en ten kantore van 
de rechtspersoon te Kreekweg 8, 3336 LC Zwijndrecht tot 15 oktober 2020.



Onze broer is een maand 
voor mijn/onze moeder (die 
weduwe is van haar man/
onze vader) overleden. Hij 
laat een vrouw en twee kin-
deren na. We komen er als 
broers en zussen niet uit wie 
nu de erfenis van onze broer 
en moeder krijgt, kunt u ons 
helpen? Geen van de overle-
denen heeft tijdens leven een 
testament laten maken.

In uw vraag lopen er geen twee maar 
zelfs drie nalatenschappen door el-
kaar: de erfenis van vader, die van uw 
broer en vervolgens die van uw moe-
der. Het is daarom noodzakelijk om 
deze nalatenschappen een voor een 
te beoordelen en wel in de volgorde 
van overlijden. Bij de nalatenschap 
van vader is het van belang om eerst 
te weten hoe hij gehuwd was met 
moeder. Was dat in algemene gemeen-
schap van goederen of met huwelijkse 
voorwaarden? Vervolgens is het van 
belang om te weten óf en zo ja, hoe 
de nalatenschap is afgewikkeld en of 

de erfenis is uitgekeerd of dat u als 
kinderen nog een niet-opeisbare vor-
dering op moeder – als langstlevende 
– had die vervalt bij haar overlijden? 
Lukt het niet om te achterhalen hoe 
groot de nalatenschap van vader was, 
vraag dan na bij de afdeling nabe-
staanden van de Belastingdienst of 
er aangifte erfbelasting is gedaan en 
vraag daar dan vervolgens een kopie 
van op. Als weinig tot niets bekend is, 
is reconstructie achteraf vaak ook nog 
mogelijk. 

Vervolgens overlijdt uw broer. In zijn 
nalatenschap zit de niet-opeisbare 
vordering op moeder vanwege het 
overlijden van vader. Deze vordering/
dit erfdeel maakt dus deel uit van zijn 
nalatenschap. Ervan uitgaande dat er 
nog niets is uitgekeerd, komt dit zijn 
vrouw en kinderen toe wanneer het 
na overlijden van moeder opeisbaar 
wordt.

Tot slot overlijdt moeder. Haar 

nalatenschap bevat bezittingen en 
schulden. Is de nalatenschap van 
vader al uitgekeerd dan speelt die nu 
geen rol meer. Is dat nog niet gebeurd, 
dan maakt de niet-opeisbare vordering 
van vader als schuld deel uit van de 
nalatenschap van moeder. Omdat uw 
broer is overleden voor zijn moeder, 
treden zijn kinderen tezamen voor 
zijn erfdeel in zijn plaats. Dit zou 
wellicht anders zijn als uw moeder 
een testament zou hebben gemaakt 
en geen bepaling over plaatsvervul-
ling zou hebben opgenomen. Nu het 
wettelijk erfrecht van toepassing is, 
gelden automatisch de regels van 
plaatsvervulling.

Een erfenis in een erfenis is altijd 
een lastige zaak. Vooral wanneer het 
eerste overlijden van de echtgenoot 
langer geleden plaats heeft gevonden 
en de nalatenschap zich lastig laat re-
construeren, wordt het de erfgenamen 
niet gemakkelijk gemaakt. Het advies 
is dan ook om bij iedere afwikkeling 
een boedelbeschrijving te maken. Al 
is deze nog zo eenvoudig, het helpt de 
nabestaanden in de toekomst enorm 
en uiteindelijk is het maar een kleine 
moeite. Laat die kans dus niet lopen.  

 Een erfenis in de erfenis   
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Kruidvat-testament
Wat laat u na, aan wie en op welke 
manier? Al deze zaken kunt u opne-
men in een testament. In veel geval-
len kan dit tegenwoordig zelfs in een 
Hema- of Kruidvat-testament. Let er 
echter wel op dat deze testamenten 
niet voor iedereen en niet in alle situ-
aties geschikt zijn. Bovendien vergt 
een goede voorbereiding van uw 
nalatenschap meestal meer dan alleen 
een testament. Wilt u hier meer over 
weten, neem dan eens contact op met 
ons. Nico van Scheijndel of mr. Nico-
le Goud van Akto zijn graag bereid u 
hierover nader te informeren. Dit kan 
gratis tijdens een van onze erfcoach-
spreekuren waarbij wij gemiddeld 15 
– 20 minuten de tijd voor u hebben. 
Als u wat meer tijd denkt nodig te 
hebben, maak dan een afspraak bij 
ons op kantoor of bij u thuis. In dat 
geval hanteren wij natuurlijk wel ons 
uurtarief. Bel hiervoor: 010-3130823 
of mail naar info@akto.nu.

Verzwegen schuld
Wanneer een erfgenaam opzettelijk 
tot de nalatenschap behorende goede-
ren verzwijgt, zoek maakt of verbor-
gen houdt, verbeurt deze erfgenaam 
zijn aandeel in die goederen aan de 

andere deelgenoten. Dat wil zeggen 
dat hij daarin niet meedeelt. Dit geldt 
ook als een van de erfgenamen een 
schuld heeft aan de overledene en dit 
niet meldt en dit later alsnog blijkt. 

Sleutels registreren
Voordat u het weet hebben veel 
personen een sleutel van uw woning. 
Kinderen, de huishoudelijke hulp, de 
zorgverleners, een goede vriend, de 
buren enz. enz. Voordat u het weet 
bent u het overzicht kwijt van wie nu 
wel en wie niet een sleutel heeft. Een 
goede administratie is onontbeerlijk. 
Niet alleen voor uzelf, maar ook 
voor de persoon die uw nalatenschap 
moet afwikkelen en de sleutels moet 
innemen. Voorkom dat zaken uit de 
nalatenschap ‘zomaar’ verdwijnen.

Verkeerd prijskaartje
Soms ziet u in de winkel of online 
een aanbieding die te goed is om 

waar te zijn. In de regel is dat dan 
ook vaak zo. Wil de verkoper u 
vervolgens het betreffende product 
alleen voor de ‘normale’ prijs ver-
kopen, dan moet hij aantonen dat u 
had kunnen weten dat de prijs onjuist 
is. Zo had u kunnen weten dat een 
nieuwe computer geen € 10,50, maar 
€ 1.050 kost. Is het prijsverschil min-
der duidelijk, dan moet de verkoper 
toch leveren voor de lagere prijs.

F-formulier
Wanneer iemand overlijdt moet over 
dat stukje van het kalenderjaar tot 
aan het overlijden waarin inkomen is 
genoten aangifte inkomstenbelasting 
worden gedaan. Dat moet nog steeds 
op papier met een F-formulier. Ons 
zijn verhalen bekend dat het nog met 
de DigiD van de overledene is gelukt, 
maar dat mag eigenlijk niet. 

Hoewel wij zeker begrijpen dat tegen-
woordig steeds meer stellen kiezen voor 
samenwonen, zullen de regelmatige le-
zers van deze pagina inmiddels wel we-
ten dat wij hier geen groot voorstander 
van zijn. Dit heeft een reden. Om alles 
goed te regelen, is er bij samenwonen 
namelijk meer nodig dan bij partner-
registratie of trouwen. Onze weerstand 
is dan ook het gevolg van de problemen 
die wij tegenkomen. Denk daarbij aan 
kinderen uit een eerdere relatie die de 
afwikkeling van de eerst-overleden 
partner frustreren door geen informatie 
te geven. Denk aan vermogens die in 
de loop der jaren toch vermengen en 
niemand weet meer wat van wie is. 
Denk aan het ontbreken van een over-
eenkomst en testament zodat de andere 
partner met lege handen staat. Denk aan 
onenigheid bij het organiseren van de 
uitvaart. Denk aan hogere erfbelasting, 
ook als er wel een samenlevingsover-
eenkomst is.
Zo liepen we laatst bij de afwikkeling 
van een nalatenschap aan tegen de 
situatie waarbij de samenleefpartners 
geen overeenkomst hadden én geen 
testament; ook al was de langstlevende 
mede-eigenaar moest deze de woning 
verkopen omdat de erven hun erfenis 
opeisten.
Ook het verwerven van pensioenrechten 
wordt een stuk lastiger en soms zelfs 
onmogelijk als het samenwonen niet 
goed geregeld was bij de notaris en het 
pensioenfonds. Kortom, overweegt u 
samenwonen, doe het dan goed en leg 
de rechten van elkaar en de erfgenamen 
goed vast, dat scheelt een hoop gedoe. 
Wij adviseren u daarbij graag.  

?

Lagere hypotheekrente  De 
hypotheekrente is nog steeds erg 
laag. Voor een hypotheek waar de 
rente tien jaar vaststaat kunt u de 
rente al voor 1,25% vast zetten. 
Overstappen is duur (kosten hypo-
theekadvies en boeterente) maar 
door de lage rente gaat u toch al 
snel besparen.

Minder bankrekeningen
Een bankrekening aanhouden 
kost tegenwoordig al snel enkele 
tientjes per jaar, plus kosten voor 
handelingen en afschriften. Het 
depositogarantiestelsel garandeert 
€ 100.000 per rekeninghouder. Bij 
minder spaargeld is het aanhouden 
van minder bankrekeningen een 
besparing.

Personenalarmering verze-
kerd  Heeft u behoefte aan perso-
nenalarmering, vraag dan óf en hoe 
uw zorgverzekeraar en gemeente 
de kosten daarvan vergoeden.
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               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

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

 
 

Onze volgende 83ste veiling wordt gehouden op 
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. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

0180-661551 
info@brommobiel.nl     

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

Professioneel rij-advies tijdens proefrit in 
brommobiel van uw keuze

Zorgeloos rijden: 2 jarig huurconcept zonder aanbetaling

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

Garage L. Both                  Officieel Brommobiel dealer

Garage L. Both                   
Uw vertrouwde 
Brommobiel dealer 

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

Tiendweg West 14             
2941 EP Lekkerkerk

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

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)



Via het dorp Oostvoorne, waar we 
bij de bakker en melkboer brood, 
bolussen en melk kochten, om voor 
de rest van de dag ons in de duinen 
of op het strand te vermaken. Wij 
groeven kuilen, zochten schelpen 
langs het strand en hadden daar zelfs 
de mogelijkheid van een enigszins 
scheef gezakte Duitse bunker in het 
water te springen. Bij laagwater kon 
je helemaal om de bunker heen lopen, 
maar deze verdween nagenoeg geheel 
onder water bij hoog tij.
Wij kenden door de jaren heen het 
hele gebied, want naast het heerlijke 
strandleven hebben wij daar veel 
gefietst en gewandeld in de duinen en 
gespeeld in Olaerts dierenpark en naar 
het Kwakjeswater en de Tenellaplas-
sen geweest.

Excursie
Op een dag lazen mijn ouders een 
aankondiging dat de plaatselijke 
vogelwacht een fietsexcursie naar De 
Beer organiseerde. Voor de jongere 
Rotterdammers onder de lezers een 
kleine uitleg over het vogelreservaat 
De Beer. Het natuurgebied genaamd 
De Beer of eiland De Beer was een 
uitgestrekt uniek natuurgebied dat di-
rect aan de Nieuwe Waterweg grensde 
en een aanzienlijke oppervlakte had. 
Dit natuurgebied was een biotoop voor 
vele vogels die daar broedden. Dit 
gebied is letterlijk volledig onder het 
zand verdwenen toen daar de petro-
chemische bedrijven, zoals de Shell, 
werden gevestigd.
De fietsexcursie bleek voor ons geen 
nieuwe wetenswaardigheden op te 
leveren; immers, wat er werd verteld 
wisten wij al en ook de locaties die 
werden aangedaan hadden wij reeds 
meerdere malen bezocht. Halverwege 

deze excursie besloten wij, mijn vader, 
grootvader en ik, de groep te verlaten 
en op eigen gelegenheid terug te 
fietsen naar een locatie op een duintop 
aan de Nieuwe Waterweg waar we 
uitzicht hadden op het strand en aan 
de overkant Hoek van Holland konden 
zien liggen.

Zeekijker
Verteld moet nog worden dat mijn 
grootvader in het bezit was van een 
zeekijker. Zo’n zeekijker is heel 
handig, omdat hij helemaal in- en 
uitgeschoven kon worden. Dus zo’n 
kijker kon heel makkelijk in je zak 
meegenomen worden. Een paar dagen 
eerder keek mijn grootvader door zijn 
kijker, toen er op dat moment een 
vogelwachter langs kwam lopen die 
vroeg of hij ook door de kijker van 
mijn grootvader mocht kijken. De 
vogelwachter stond versteld van de 
scherpte van de zeekijker en merkte 
op dat hij met zijn eigen prismakijker 
niet zo’n goede scherpte kon bereiken. 
Wat de vogelwachter niet wist, was 
dat de zeekijker van de broer van mijn 
opa was geweest, die vele jaren op zee 
had gevaren en voor zijn werk dus een 
heel goede zeekijker nodig had.
Wij zaten nog niet zo lang op die 
duintop, we hadden net wat melk 
gedronken en een koek gegeten, toen 
mijn vader met het blote oog onderaan 
het strand aan de waterkant een man 
ontwaarde, die met beide handen aan 
het zwaaien was. Wij keken de man op 
zijn rug. Met de kijker konden we zien 
dat hij in een bepaalde richting over 
het water heen aandacht probeerde te 
trekken.

Na een tijdje zagen wij dat er een 
bootje van Rijkswaterstaat vanuit 

Hoek van Holland kwam aanva-
ren. We zagen ook dat er een flinke 
stroming stond, want het bootje had 
moeite bij hun zwaaiende collega te 
komen. In het bootje zaten twee man-
nen. Het bootje had een open kajuit en 
maakte bij het naderen van de man een 
flinke bocht om makkelijker langszij 
te kunnen komen. Als de lezer het idee 
heeft dat er kennelijk een soort steiger 
was waar het bootje zou kunnen 
aanmeren, dan moet dit hierbij worden 
ontkend. Er was in het geheel geen 
aanlegplaats.

Statief
In de tijd dat het bootje de bocht aan 
het nemen was, zagen we dat de man 
inmiddels een statief met daaraan een 
houten kastje opnam en voorzichtig 
op zijn schouder nam. De man droeg 
hoge kaplaarzen en liep een heel klein 
eindje het water in om direct bij het 
aankomende bootje te komen om te 
kunnen instappen. Toen zagen wij dat 
de man met het statief problemen had 
met het instappen. De collega in het 
bootje bood aan het statief van de man 
over te nemen, maar daar wilde de sta-
tiefman niets van weten. Hij hield het 

statief stevig vast. Daarna probeerde 
de man opnieuw met zijn linkerbeen 
in het bootje te stappen.

Vastgezogen
Toen zagen we pas goed dat de laars 
van de man was vastgezogen in de 
modder. Dus bij zijn tweede poging 
lukte het wéér niet. Toen, bij een 
zoveelste poging, lukte het hem zijn 
laars los te wrikken uit de modder 
en alsnog met zijn linkerbeen in het 
bootje te stappen. Ook nu konden wij 
door de verrekijker zien dat opnieuw 
één van de twee collega’s in het bootje 
het statief wilde aanpakken, maar 
weer verzette de statiefman zich heftig 
tegen dit gebaar. De discussie tussen 
de collega in het bootje en de statief-
man, met nog steeds zijn rechterbeen 
met laars in de modder, werd heftiger. 
Daarmee zal bij de lezer ongetwijfeld 
de vraag opkomen: waarom doet 
de statiefman zo moeilijk over het 
afgeven van zijn statief aan de collega 
in het bootje?

Theodoliet
Welnu, het statief zat dus verbonden 
aan een kastje. En dat kastje bevatte 
een theodoliet. Een theodoliet is een 
héél duur optisch landmeetinstru-
ment. Landmeters krijgen tijdens 
hun opleiding uitgelegd hoe je zo’n 
instrument moet gebruiken. En het al-
lerbelangrijkste dat ze meekrijgen was 
‘dat je nooit en te nimmer je theodoliet 
ergens onbeheerd mag laten staan’. 
Oók al moet je even naar het toilet, 
dan laat je het niet alleen. Zelfs als je 
ziet dat je vrouw hulp nodig heeft, dan 
blijf je bij je theodoliet, ook al is ze bij 
wijze van spreken aan het verdrinken.”

Onder water
Het waargebeurde verhaal van de 
statiefman gaat als volgt verder. 
De statiefman hield zijn statief met 
theodoliet stevig vast en was inmid-
dels weer bezig zijn rechterbeen uit 
de modder te trekken. Maar ook deze 
rechterlaars zat kennelijk heel vast in 

de modder, want iedere nieuwe poging 
zijn rechterbeen binnenboord te krij-
gen, mislukte en wederom werd door 
de collega in het bootje aangeboden 
het theodoliet aan hem over te geven. 
De statiefman probeerde steeds weer 
opnieuw op eigen kracht zijn been uit 
de modder te trekken. En op een gege-
ven moment lukte het uiteindelijk met 
een enorme inspanning zijn been uit 
de modder te trekken. Maar de laars 
was vast blijven zitten in de modder. 
Hij is dus met zijn voet uit zijn laars 
geschoten. Hij had zo veel kracht 
uitgeoefend dat hij met het vrijkomen 
van zijn voet uit de laars het bootje 
inschoot. Maar hij had zoveel vaart 
dat hij doorschoot en aan de andere 
kant van het bootje weer in het water 
belandde. Met statief en theodoliet en 
al verdween hij even onder water.

Ruzie
Ik kan mij alleen niet meer herinne-
ren wat er daarna is gebeurd en of ze 
uiteindelijk het statief met theodoliet 
toch nog hebben weten op te diepen. 
Wel staat mij nog goed bij dat er aan 
boord een flinke ruzie ontstond. Het 
bootje is uiteindelijk met de ongeluk-
kige terug naar Hoek van Holland 
gevaren.

Er zullen waarschijnlijk geen mensen 
zijn die dit voorval zelf óók hebben 
zien gebeuren: immers, toen wij daar 
waren was het omstreeks 12.00 uur in 
de middag en waren er geen mensen 
op het strand. Maar wellicht zijn er 
mensen die dit verhaal uit de tweede 
hand hebben gehoord en dit verhaal 
kunnen bevestigen dan wel via via het 
verhaal te horen hebben gekregen. Of 
misschien is het verhaal bij iemand in 
familieverband wel eens verteld. In dat 
geval graag eventueel een reactie.

Pieter Trimp
Zilverschoon 6
2661 JG Bergschenhoek
p.j.trimp@tudelft.nl

Bijzondere belevenis op eiland De Beer
Het zal 1959 geweest zijn dat we met ons gezin, vader en moe-
der en drie kinderen, samen met onze grootouders de zomerva-
kantie doorbrachten in Oostvoorne, Kruiningergors. We waren 
daar in een huisje aan de Brink. Het was de hele week heel mooi 
weer. En al die dagen gingen we op de fiets naar het strand aan 
de Nieuwe Waterweg of naar de duinen. 
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Een theodoliet

Een zeeverrekijker
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*Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze kan worden beïnvloed door o.a. de
voertuigconfiguratie, acculeeftijd en omgevings- en klimaatomstandigheden.

Plan nu je proefrit via
autohoogenboom.nl/id3-proefrit



tiewerker in de zomer van 
1957. Ik was vijftien jaar oud.

Tijdens de laatste schoolweken van 
de mulo, van mijnheer Smallegange 
op Charlois, ging ik ‘s morgens heel 
vroeg, vòòr schooltijd, met nog een 
stel knullen, aardbeien plukken op 
Rhoon. Maar dat was half juli hele-
maal voorbij. Nu liep ik blijkbaar met 
mijn ziel onder de arm en de oplet-
tende Wijntjes had dat gezien.
“Joh, leuk werk. Niet zwaar en je 
werkt vlakbij huis. Ik heb van je vader 
gehoord dat jullie pas in augustus naar 
Haamstede gaan. Verdien je nog een 
leuk extra centje.”
Achteraf begreep ik zijn wervende 
praatje wel: het onkruid groeide welig 
in deze maanden en enkele hulpen 
waren met vakantie. Extra handen kon 
hij heel goed gebruiken. Ik besloot het 
één week te doen. Wijntjes nam me 
mee naar een van de plantsoentjes en 
vertelde daar wat hij onder onkruid 
verstond en wat ik beslist moest laten 
staan. Afrikaantjes en petunia’s waren 
heilig. Bepaalde handelingen deed hij 
voor. Daarna legde hij duidelijk uit 
wat er van mij verwacht werd.

Schafttijd
Zo startte ik op een maandagmorgen. 
Opgewekt, af en toe fluitend, met een 
lange schoffel, in een plantsoentje aan 
de Heijplaatstraat bij een transforma-
torhuis, richting het veerbootje dat 
naar Schiemond voer. Wijntjes kwam 
soms een uurtje meehelpen. In die 
uurtjes leerde ik onze overbuurman 
goed kennen. Het was een fijne vent 
met veel humor, die onder het wieden 
graag leuke anekdotes en moppen 
vertelde. En ontzettend veel ken-
nis van planten bleek te hebben. Hij 
strooide met Latijnse plantennamen of 
het niets was. Af en toe verscheen uit 

het niets klusjesman Dirk; vroeg wat 
aan mijn baas en beiden verdwenen 
dan naar het dorp. Wel drukten ze me 
die eerste dag op het hart vooral de 
schafttijd niet te vergeten. Om een uur 
of tien werd er koffie gedronken in de 
werkplaats aan de Sirrahstraat.

Daar kwamen alle arbeiders van de 
Bouwmij. Heijplaat koffie drinken.

Roddelpraatjes
Zij onderhielden de huizen van de 
RDM op het dorp, dus zeg maar: 
bijna het hele dorp, want het dorp was 
van de RDM en bijna iedereen die er 
woonde, werkte bij die scheepswerf. 
Riolering verstopt, een kapot raam, 
een afgewaaide dakpan, voor alles was 
er wel een vakman. Het koffiedrinken 

was voor mij, als vijftienjarige een 
openbaring!
De chef van de Bouwmij ging in het 
midden zitten, sloeg zijn benen over 
elkaar, de arbeiders in groepjes om 
hem heen hangend en zittend. Vervol-
gens werd er naar de karweitjes op het 

dorp gevraagd. Maar bij de reparaties 
die verricht waren, kwamen gelijk de 
roddelpraatjes. Die en die mevrouw 
schold, een ander was weer veel te 
vriendelijk. Vooral de eega’s van de 
chefs die aan de Courzandseweg, – het 
Gouden Randje – woonden, waren een 
geliefd kritisch onderwerp.
“Dat was een leerzaam koffie-uurtje, 
hè, Arie”, zei mijn tuinchef grijnzend, 
toen we weer aan het schoffelen wa-
ren. “Je hoorde vast zaken waarvan je 

totaal geen weet had.”
Af en toe kwam een vriend een klets-
praatje maken, vooral toen we in het 
midden van het dorp, bij Muziekpavil-
joen Beatrix, bezig waren. Dan hing 
ik als een volleerde tuinman over mijn 
lange schoffel of hark. Met nietsdoen 
geld verdienen. Heerlijk. Maar.....Ger-
rit hield goed in de gaten of er genoeg 
gedaan werd op een dag.
Vooral bij de muziektent, want eind 
juli zou de muziekvereniging Doc-
kyard er optreden voor een hoge pief 
die het dorp met zijn bezoek kwam 
vereren. Dus het moest er daar pico 
bello uitzien.
Aan het eind van de week had ik het 
wel gehad. Kon geen fluitekruid of 
ander onkruid meer zien.... en roddel-
praatjes bij het schaften had ik nu wel 
genoeg gehoord.

Salaris
Op zaterdagmorgen werden we uitbe-
taald. Ik vergeet nooit het gezicht van 
mijn vader toen ik hem mijn ‘salaris’ 
toonde. Hij moest grimlachen. “Dat 
is nou je eerste bij elkaar gesappelde 
hongerloontje. Hopelijk ga je later 
meer verdienen. Daar heb je nu heel 
de week voor op je knieën gelegen 
met een schrepel.”
Wat kreeg ik uitbetaald? Minder dan 
veertien gulden! Nu lach je er om; 
ook toen was het bar weinig. Met 
aardbeien plukken had ik veel meer 
verdiend.
Mijn overbuurman was eveneens 
verbaasd over de geringe inhoud 
van mijn loonzakje. Dat had hij niet 
geweten. Toen hij een jaar later vroeg 
of ik toch weer wilde komen en beslist 
meer zou verdienen, heb ik maar be-
leefd nee gezegd. En de plantsoentjes 
op Heijplaat? Sommige zijn er nog, 
andere zijn anno 2020 versteend tot 
parkeerplaatsen. Maar ja, waar niet?

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Schoffelen en wieden in de zomer
“Weegbree en duizendblad 
zijn lastig, Arie, maar zeven-
blad is echt tuig. Dat onkruid 
is met zijn lange ondergrond-
se uitlopers bijna niet uit te 
roeien. En vergeet madeliefje, 
herderstasje en paarden-
bloem niet! Ik wens je veel 
sterkte hier vanmorgen.” Na 
deze uitleg van mijn overbuur-
man Gerrit Wijntjes, tuinman 
voor het onderhoud van het 
openbare groen op Heijplaat, 
kon ik aan de slag als vakan-
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Muziekpaviljoen Beatrix

Versteende plantsoenen

Omhoog geknokt?
Met veel plezier heb ik het 
verhaal over de school in de 
Zinkerstraat gelezen in De 
Oud-Rotterdammer van 1 sep-
tember, omdat ik er goede her-
inneringen aan heb. Ik woonde 
oorspronkelijk op het Noorder-
eiland, waar ik in de Willem 
Barentszstraat op school ging. 
Maar met de oorlogsdreiging 
van onze oosterburen vonden 
mijn ouders het wonen op een 
eiland wel erg gevaarlijk.

Daarom verhuisden we naar Feijenoord. 
Ik kwam in 1936 in de derde klas te-
recht van de school aan de Zinkerstraat. 
Daar stond toen een fijne onderwijzer, 
meester Alblad, die ik tot en met de 
vijfde klas behield. Hij bracht ons heel 
veel kennis bij, ook over onderwerpen 
die niet in de schoolboeken stonden. 
Misschien heeft hij bij mij het verlan-
gen gewekt later ook in het onderwijs te 
gaan werken.
Je kon wel zien dat veel medeleerlingen 
een werkloze vader hadden, net als ik. 
Bijna alle jongens droegen dezelfde 
korte manchesterbroek, dezelfde blouse, 
dezelfde stropdas en eendere kousen als 
ik had. Ook steeg het aantal leerlingen 
op klompen, alweer net als ik.
Veel klasgenoten kregen tussen de mid-
dag in één van de lokalen – de eetzaal 
– een warme maaltijd. Ook ik hoorde 
daar bij. Al deze steunmaatregelen van 
de gemeente Rotterdam waren in de 
crisistijd heel nodig.

Oorlog
In mijn laatste schooljaar kregen wij les 
van het hoofd der school, de heer L. van 
Tiggele. Het werd jammer genoeg een 
heel verdrietige periode. In mei zouden 
wij als klas naar Ulvenhout gaan om 
daar een week vakantie te houden. Een 
prachtig vooruitzicht! Maar het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog stak 
daar een stokje voor. Heel erg naar was, 
dat bij de bombardementen in mei en 
juni twee klasgenoten omkwamen. Als 
klas gingen wij toen naar Crooswijk om 
daar de begrafenissen bij te wonen.

HBS
In een gesprek tussen mijn vader en de 
heer Van Tiggele werd afgesproken dat 
ik naar de hbs (Hogere Burgerschool) 
zou gaan. Er werd verteld dat ik de 
eerste leerling van deze school was, 
die dit advies kreeg. Ik weet natuurlijk 
niet of dit zo was, maar ik weet wel dat 
een aantal leerlingen daarna ook op de-
zelfde hbs kwam. In 1940 was er geen 
toelatingsexamen voor de hbs, zodat ik 
daar zonder meer naartoe kon.
Ik ben inderdaad in het onderwijs 
terechtgekomen en heb daar 42 jaar 
gewerkt.

Aad Putter
aadputter28@gmail.com

De nieuwe muziektent



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

Bezoek Beeldentuin op Leefgoed de Olifant
  In de Beeldentuin worden indrukwek-
kende kunstwerken geëxposeerd en 
zijn land art projecten te zien. De tuin 
is geopend van woensdag tot en met 
zondag van 11 tot 17 uur en duurt tot en 
met 1 november. Wilt u met een groep 
een rondleiding met gids die over de 
kunstwerken en de historie van Rijksmo-
nument steenoven De Olifant vertelt, dan 
kunt u een afspraak maken door te bellen 
met 0180-323 414. Het à la carte Restau-
rant & terras De Dames op het Leefgoed 
is open van woensdag tot en met zondag 
van 11 tot 22 uur. Terrasbezoek of lunchen zonder reserveren. Dineren uitsluitend op reservering. Het 
prachtige Leefgoed ligt aan de rand van Park Hitland bij de historische werkhaven Ver-Hitland midden 
in de natuur op een kwartiertje van hartje Rotterdam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Toegang en parkeren gratis. E-bike opladen mogelijk. Reserveren, boeken, het menu en de rest van 
het culturele en culinaire programma: Leefgoed.nl/agenda, of via 0180-323414. Foto: een drijvend 
bronzen beeld van Rieke van der Stoep in de Beeldentuin.

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 onafhanke-
lijk 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 rijbewijskeu-
ringen. 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 parke-
ren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelal-
bums van opa op zolder. Waar zijn de 
munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het 
oud papier? U bent niet de enige met 
vragen over een verzameling munten, 
postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of 
penningen. Daarom houdt de Munten- 
en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie 
zijn of haar verzameling deskundig en 
gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, 
Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op 
www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. 
Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. 
Dat oude beeldje of die zilveren 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 betrek-
king tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 
030-6063944.

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

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Woensdag 30 september

Expositie Telefonie en WO II in Houweling Telecom Museum Rotterdam
  In het kader van 75 
jaar bevrijding start 30 
september in het Houwe-
ling Telecom Museum 
de expositie Telefonie 
en WOII. Het verzet had 
een illegaal telefoonnet 
aangelegd met behulp 
van PTT medewerkers. In 
een simulatie tonen we 
hoe het werkte. Verder 
exposeren we attributen 
die als vervanging werden 
gebruikt voor schaars 
materiaal en foto’s van de 
bominslagen in de telefooncentrales Botersloot en Coolsingel. Houweling Telecommuseum is gevestigd 
in de Vlaggemanstraat 15 te Rotterdam. Bezoek iedere dinsdag (en gratis) tussen 10.00 en 16.00 uur, na 
inschrijving op www.houwelingtelecommuseum.com

    Zaterdagen 3 en 10 oktober

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 3 en 
10 oktober. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rot-
terdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Corona-maatregelen. Op afspraak: 
010-2361939 (di t/m za).

    Tot en met zondag 1 november

Expositie Beeldentuin op Leefgoed de Olifant tot en met 1 november
  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, Ver-
Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire 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 cu-
riosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energie-
weg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Martin Luther Kingweg 7   l   3069 EW  Rotterdam
www.restaurantcathy.nl   l   010 - 455 13 33

‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

IN DE MAAND OKTOBER:

10% KORTING
GELDIG VAN DINSDAG T/M VRIJDAG,

NIET GELDIG OP ZATERDAG EN ZONDAG

EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT
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Het project
•   Vier urban villa’s in een groene
     omgeving, inclusief parkeergarage
•   62 m2 t/m 160 m2  woonoppervlak
•   Beschikbaar vanaf € 235.000 v.o.n. 
•   Alle nog beschikbare appartementen: 
     www.wilhelminakwartier.nl

Uitgelicht: appartement type O

Inlichtingen: Alblasserwaard Makelaars en Taxateurs 

Thorbeckelaan 1, 3362 BL Sliedrecht

T 0184 - 670 733

E wilhelminakwartier@alblasserwaard.nl

Ontwikkelaar:

Appartement type O
•   113 m2  woonoppervlak
•   47 m2 woonkamer met schuifpui
•   15 m2 dakterras
•   Drie slaapkamers
•   Luxe badkamer
•   Twee privé parkeerplaatsen en berging

TE KOOP
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Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uit-
breiden met een prachtige collectie fabric on the 
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals 
bijvoorbeeld linnen.

‘’We zijn een bedrijf met een lange historie, maar 
gaan met onze tijd mee’’, stelt Miedema. “Fabric 
on the wall is een echte must-have in muuront-
werp. Behang is uitgegroeid van een absoluut 

taboe tot een modieuze blikvanger. Of het nu klas-
siek is in de decoratieve en florale stijl, ongebrui-
kelijk met grafische patronen, ruiten en strepen of 
liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekom-
stige collectie fabric on the wall geeft grote en 
kleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort 
verkrijgbaar)

“Maar we vergeten niet waar we echt goed in 
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou-
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en 
opvullen van uw meubels. Stofferen zit duidelijk 
in de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje 
vuilstort kreeg, is passé. Uw design klassiekers als 
Leolux, Gispen, Artifort, Chesterfield, Harvink of 
bijvoorbeeld Oisterwijk zijn investeringen waar 
men niet zomaar afstand van doet.”

Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom 
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel 
vrijblijvende afspraak bij u thuis. Meubelstoffeer-
derij Miedema en Zn. VOF, Kleiweg 127B, 3051 
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.

Miedema en Zn. Is verhuisd!
Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. 
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn 
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar 
nummer 127 B’’, meldt het familiebe-
drijf dat na ruim 15 jaar moest ver-
huizen. Het huis nummer 127B blijkt 
uiteindelijk de plek te zijn om te kun-
nen door groeien. Het is een prachtig 
gerenoveerde winkelruimte die groter 
is dan de oude stek.

Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot 
groei heeft te maken met de uitbreiding van de 
collectie meubelstoffen van grote namen als ; 
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere 

onen

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Najaarsactie 
2020 

Uw Fitform-dealer

Geldig van 19 september t/m 24 oktober; vraag een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en 

Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe opties gratis 
t.w.v. max. € 499,-.
draaiplateau of een accu. Óf kies voor een 2e Fitform Wellness-fauteuil voor 
de helft van de prijs!

Topkwaliteit van Fitform:
• Op uw persoonlijke maat gemaakt 
• Relaxed én actief zitten 
• Voor de meest gezonde zitervaring 
• Vermindert en voorkomt rugklachten 
• Sta-op functie voor optimale balans

Uw Fitform-dealer nodigt u uit voor een proefzit en persoonlijk zitadvies!

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs
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“Maar we vergeten niet waar we echt goed in 
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou-
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en 
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in de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje 
vuilstort kreeg, is passé. Uw design klassiekers als 

bijvoorbeeld Oisterwijk zijn investeringen waar 
men niet zomaar afstand van doet.”

Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom 
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel 
vrijblijvende afspraak bij u thuis. Meubelstoffeer-
derij Miedema en Zn. VOF, Kleiweg 127B, 3051 
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.

Miedema en Zn. Is verhuisd!
Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. 
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn 
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar 
nummer 127 B’’, meldt het familiebe-
drijf dat na ruim 15 jaar moest ver-
huizen. Het huis nummer 127B blijkt 
uiteindelijk de plek te zijn om te kun-
nen door groeien. Het is een prachtig 
gerenoveerde winkelruimte die groter 
is dan de oude stek.

Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot 
groei heeft te maken met de uitbreiding van de 
collectie meubelstoffen van grote namen als ; 
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere 

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

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

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

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

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
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• Relaxed én actief zitten 
• Voor de meest gezonde zitervaring 
•Verminderten voorkomt rugklachten 
• Sta-op functie voor optimale balans

Uw Fitform-dealer nodigt u uit voor een proefzit en persoonlijk zitadvies!

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

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

          
           

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

Uw senioren speciaalzaak
          

   

 
 

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

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

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

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

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

598,-

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

1098,-

EUROVERTO
RUIMT OP!

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN OP ONZE
PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

(Advertorial)

Gezond zitten kan rugklachten voorkomen

Als je zit, is het belangrijk dat het lichaam zoveel mogelijk in 
zijn natuurlijke vorm wordt ondersteund. Dat kan alleen met 
een op maat gemaakte of ingestelde fauteuil. Hiermee bereik 
je de meest ideale zithouding. “Daarnaast is beweging ín de 
stoel van groot belang, door zoveel mogelijk van houding te 
veranderen. Met name de rug blijft daardoor in betere conditie. 
Alleen een stoel met veel variatie in houdingen kan hiervoor 
zorgen”, zeggen zitspecialisten die werken met het merk 
Fitform, dat dit jaar 40 jaar bestaat. 

Een stoel ‘op maat’
Onderzoek toont aan dat voor gezond zitten een aantal factoren 
van belang zijn: de juiste zithoogte, de juiste zitdiepte, de juiste 
armleuninghoogte, de juiste lendenondersteuning en de 
juiste zithoek. Omdat elk lichaam anders is, dient alles op de 
persoonlijke maat afgestemd te worden. Fitform-zitspecialisten 
hebben hiervoor een meetstoel in hun winkel.

Veranderen van houding
Regelmatig van houding veranderen, kan gezondheidsproblemen 
verminderen en voorkomen. Maar hoe krijg je dat zittend in een 
stoel voor elkaar? Het antwoord van de Fitform-zitspecialist: 
“Met de juiste verstelmogelijkheden. In een stoel van Fitform 
kun je zitten, relaxen en liggen. Alle verstelbewegingen volgen 
de natuurlijke biomechanische draaipunten van het lichaam. 
De sta-op functie zorgt voor extra gemak.”  

Kwaliteitsverschillen
Het aanbod aan relaxfauteuils is groot. Zitspecialisten werken 
graag met Fitform vanwege de hoge kwaliteit en goede service.  

“Deze degelijke stoelen van Hollandse makelij zijn er in diverse 
uitvoeringen, met veel opties en accessoires. Je hebt er vele 
jaren plezier van!”

Veel mensen brengen een groot deel van de dag zittend door. Voor de tv, tijdens het werk of omdat bewegen 
lastig is geworden. Hoe meer je zit, hoe belangrijker het is hóe je zit. Dit kan rugklachten en ander lichamelijk 
ongemak voorkomen en verminderen. De aandacht voor gezond zitten groeit, merken zitspecialisten die 
fauteuils van het jubilerende merk Fitform verkopen.

Meer informatie over 40 jaar Fitform is te vinden op 

Van 19 september t/m 24 oktober loopt de traditionele 
Najaarsactie. Klanten ontvangen dan bij aankoop van een 
Wellness-fauteuil luxe opties cadeau t.w.v. max. 499 euro, 
óf de 2e Wellness-fauteuil voor de helft van de prijs. 
De Fitform-zitspecialist geeft uitgebreid advies en kan op een 
veilige manier (op 1,5 meter afstand) een stoel aanmeten. 
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De voordelen van Voorbrood Meubelen en Fit-
form zetten we even op een rij:

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

• 10 jaar Garantie Waarborg;

• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan;

• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk 
verstelbaar;

• Volledig ergonomisch verantwoord & weten-
schappelijk onderbouwd;

• Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren.  

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

Buitenhuys Kralingen is een levendig, 
luxe en sfeervol appartementencomplex 
aan de rand van Rotterdam. Als bewoner 
heeft u het gevoel echt thuis te zijn. Onze 
service en voorzieningen kenmerken zich 
als “net dat beetje extra”.
In Buitenhuys Kralingen vindt u een sfeer-
volle lobby waar u wat kunt drinken, u 
kunt ook in restaurant of op het terras ge-
nieten van iets lekkers. U kunt een boek 
lezen in de bibliotheek of werken aan uw 
fysieke gesteldheid in de fitnessruimte.

In de omgeving zijn tal van wandel- en 
fietsmogelijkheden. De gezellige dorps-
kern van Kralingen is een kleine 5 minu-
ten fietsen met een diversiteit aan winkels 
en restaurants. Ook voor uw dagelijkse 
boodschappen bent u te voet binnen 5 mi-
nuten bij de dichtstbijzijnde supermarkt.
Zowel de tram als de metro zijn op twee 
minuten loopafstand en brengen u in een 
korte tijd naar het centrum van Rotter-
dam. De locatiemanager en huismeester 
zijn voor uw gemak alle werkdagen aan-
wezig!

APPARTEMENTEN
Buitenhuys Kralingen heeft verschillende 
type appartementen verdeeld over 5 ver-

diepingen. De appartementen variëren in 
oppervlakte van 50m2 oplopend tot 111 
m2 en zijn voorzien van grote raampar-
tijen die voor veel lichtinval zorgen. Elk 
appartement heeft minimaal één balkon.
Afhankelijk van de ligging van het ap-
partement heeft u een prachtig uitzicht 
op het Ypenhof park of het centrum van 
Rotterdam. U bepaalt uiteraard wat het 
beste bij u past! Ieder appartement heeft 
een woonkamer met open keuken en 
minimaal één slaapkamer met badkamer 
en suite. De badkamer beschikt over een 
ruime inloopdouche, hierdoor is het ap-
partement ook toegankelijk voor iemand 
met een rolstoel of rollator. De keuken 
is voorzien van een vaatwasser, inductie-
kookplaat, inbouwkoelkast en combimag-
netron.

VOORZIENINGEN
In Buitenhuys Kralingen zijn de volgende 
voorzieningen:
l Restaurant en terras
l Fitnessruimte
l Bibliotheek
l Huisvuil ophaaldienst
l Logeerkamer (tegen betaling)
l Algemene wasruimte (tegen betaling)

Welkom thuis in Buitenhuys Kralingen!

Nog enkele luxe
(senioren) appartementen

te huur in
Rotterdam-Kralingen!

Voor meer info:
www.buitenhuysappartementen.nl

Nog enkele luxe
(senioren) appartementen

te huur in
Rotterdam-Kralingen!

Voor meer info:
www.buitenhuysappartementen.nl

Nog enkele luxe
(senioren) apparte-
menten te huur in 

Rotterdam-Kralingen!

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11 Geopend 9.00-18.00, vrijdag tot 21.00
2761 AN Zevenhuizen    voorbrood.nl zaterdag 10.00-17.00

BANK 2,5 ZITS
IN LEER VANAF € 2.095,-

FAUTEUIL LAAG
IN LEER VANAF € 1.145,-

FAUTEUIL HOOG
IN LEER VANAF € 1.245,-
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FORUM, Rotterdam: 103 luxe huurap-
partementen

In FORUM komen 103 luxe huurappartementen 
met 2 of 3 slaapkamers. U vindt ze op de 3e tot en 
met de 13e verdieping. De woonoppervlaktes va-
riëren van 85 tot 120 vierkante meter. Elk apparte-
ment beschikt over een balkon of terras met een 
schitterend uitzicht over de levendige stad. Heeft 
u een auto? Een parkeerplaats huurt u eenvoudig 
in de parkeergarage boven de Albert Heijn (op 4 
minuten loopafstand).

Oplevering in oktober. Nog apparte-
menten beschikbaar!
De oplevering van de appartementen vindt plaats 
in oktober 2020. Een groot deel van de apparte-
menten is verhuurd, maar is er ook nog kans om 
in FORUM te wonen. U huurt een ruim driekame-
rappartement vanaf € 1.270 per maand.

Huurprijzen: € 1.270 tot € 1.725 per 
maand.

Keuken met vaatwasser, inductiekookplaat, af-
zuigkap, combi-oven en koel-vriescombinatie.

Badkamer met dubbele wastafel en ruime inloop-
douche, soms ook een ligbad.

Appartementen met huurprijzen vanaf € 1.625 
worden opgeleverd met een hoogwaardige lami-
naatvloer.

Bezichtigen mogelijk!

De inschrijving verloopt via de projectsite: www.
hureninforum.nl. Wilt u eerst het gebouw bezoe-
ken? Dat kan elke donderdag! Via de website kunt 
u zich aanmelden voor een bezichtiging. Dat is 
noodzakelijk i.v.m. de huidige Corona-regels.

Meer informatie? www.hureninforum.nl

FORUM: Oplevering in oktober!
Het stadscentrum van Rotterdam heeft er een 
nieuw gezicht bij: FORUM. Deze eyecatcher is 
het resultaat van de transformatie van het voor-
malige hoofdkantoor van ABN-AMRO tot een 
chique woontoren. Het gebouw, aan de Lijnbaan, 
de Coolsingel en de Koopgoot, heeft luxe huurap-
partementen in allerlei varianten. Maar er komen 
ook bestaande en nieuwe winkels in FORUM, 
waaronder een vestiging van Jumbo. Ideaal: een 
supermarkt zo dichtbij! Minstens zo mooi is dat 
boekhandel Donner een van de hoofdbewoners 
blijft. Met twee verdiepingen is dit de grootste 
boekhandel van Nederland. Geniet u in FORUM 
straks van een goed boek en een kop koffie?

Interieurfotografie, woningfotografie, interieurfotograaf, 
abevanancumfotografie, vastgoed fotograaf, Utrecht, 
Fundafotografie, makelaarsfotografie, makelaarsfotograaf, 

Interieurfotografie, woningfotografie, interieurfotograaf, 
abevanancumfotografie, vastgoed fotograaf, Utrecht, 
Fundafotografie, makelaarsfotografie, makelaarsfotograaf, 
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‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

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

 

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

 

 

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

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

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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h u r e n i n f o r u m . n l

Woonoppervlaktes van ca. 85 tot 120 m2 • 2 of 3 slaapkamers 

• Luxe keuken en moderne badkamer • Eigen buitenruimte 

• Privéparkeerplaats mogelijk • Enkele typen huur je mét vloer 

• Vanaf € 1.270 per maand (excl. servicekosten en parkeerplaats

In oktober 
verhuizen?

F O R U M

1 0 3  l u x e  c i t y  a p a r t m e n t s  i n  R o t t e r d a m : 

w o n e n  m e t  j e  h o o f d  i n  d e  w o l k e n 

e n  m e t  j e  v o e t e n  i n  d e  s t a d

S c h r i j f  j e  n u  d i r e c t  i n !

Bezichtigen mogelijk! 
Kijk op hureninforum.nl 
voor de mogelijkheden.
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SOR HEEFT DÉ LOCATIE VOOR UW WOONGROEP
Heeft u een idee voor een woongroep? Stichting Ouderen-
huisvesting Rotterdam stelt een locatie in Rotterdam, 
 Ommoord beschikbaar.

Schrijf u nu in op: sor.nl/woongroep

SAMEN WONEN IS 
SOCIALER WONEN
Start nu uw eigen 
woongroep
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deur uitgewerkt en de collaborateurs 
konden de ademhalingsorganen 
opgelucht opschudden en sluipender-
wijs hun zetels weer innemen. Alle 
gestolen goederen van de afgevoerde 
joden waren geruisloos verzilverd en 
de opbrengst was veilig gesteld. Het 
deels ontstane machtsvacuüm werd 
enigszins opgevuld door de lezers van 
De Waarheid die op de werkvloer door 
lokale, met Moskou sympathiserende, 
partijbonzen werden opgezweept.
Men was zich niet erg bewust van het 
wereldgebeuren. Eén van de weinige 
vensters naar buiten was de weke-
lijkse radio-analyse van Mr. G.B.J. 
Hilterman. Dan ging het geluid voluit 
en moest iedereen op bevel van het 
gezinshoofd zijn klep houden. Op 
zondag werden er tijdens de voetba-
luitslagen sperziebonen met aardap-
pels gegeten en rundvlees dat urenlang 
op een oliestel had staan sudderen. 
De geur van dit warme voer blijft tot 
het einde der tijden onlosmakelijk 
verbonden met de zondagse veldsla-

gen tussen de vier cornervlaggen van 
de vaderlandse competitie. Brood en 
spelen. Het is van alle tijden, maar 
steeds in een ander jasje.

Kolen stoken
De lucht was zuiverder dan nu. Zelfs 
in de winters, wanneer men massaal 
op kolen stookte. Vrijwel elke woning 
was voorzien van een bunker, waar 
de kolenboer het zwarte goud met een 
grote stofwolk in stortte. De zakken 
van een halve mud (vijftig liter) ston-
den in drie lagen op zijn vrachtauto 
gestapeld. Een halve mud woog tussen 
de veertig en vijftig kilo, afhankelijk 
van de soort. Antraciet was het zwaar-
ste, maar ook de duurste kolensoort. 
Hij schoof dan een capuchon over 
zijn kruin, trok de zak op zijn nek 
en sjouwde die naar een kelder of 
zelfs naar een zolder drie hoog. Vier 
krakende trappen op. Vaak waren ze 
samen en zagen er uit als Zwarte Piet. 
Veel gezinnen kochten wel tien mud 
in een keer en dat moest dan allemaal 

naar binnen toe. Ze waren pezig die 
mannen en oersterk. Soms was er te 
weinig geld en werden er in de buurt 
een paar losse zakjes van tien kilo 
gekocht en konden we weer even 
vooruit.
Er waren nog geen snelwegen en 
Oudenrijn was een grote rotonde 
waar nooit een fi le ontstond en je met 
gemak op hoge snelheid overheen 
knalde. De ruit rond Rotterdam be-
stond nog niet en van fi jnstof hadden 
we nog nooit gehoord. Nu kleuren de 
raamkozijnen binnen deze ruit na een 
week volkomen zwart. Het Rijnmond-
gebied is dan ook het meest vervuild 
van heel Europa.
We waren met tien miljoen en het 
aardgas moest nog worden ontdekt. 
We hadden de ziektewet en de on-
gevallenwet. We waren automatisch 
verzekerd via collectieve volksverze-
keringen. Drinkwater was gratis en 
de huur werd contant opgehaald. De 
meterstand van het gas en elektra wer-
den door het nutsbedrijf opgenomen, 

waarna er een bode de rekening kwam 
brengen die contant ter plaatse diende 
te worden voldaan. De man liep met 
een tas vol geld over straat. Niemand 
dacht er aan hem te beroven.
Er werd wel volop gerommeld met de 
meters. De gasmuntjes waren toen al 
verleden tijd. Hierdoor kreeg men een 
lagere rekening, maar ook een extra 
controle.
Lattenbodems en verende matrassen 
bestonden nog niet. Wij moesten het 
doen met een spiraal en een matras 
van kapok. Na verloop van tijd 
ontstond er materiaalmoeheid in het 
spiraal, waardoor de veerkracht verlo-

ren ging. Gevolg: tijdens de nachtrust 
raakte het de grond en overdag werd 
krom gelopen.
De ene ouder vroeg zich af waarom er 
altijd van die weekeindtassen onder 
de ogen hingen en de ander verwon-
derde zich over het vele gebruik van 
de Witte Kat batterijen. Met de dekens 
ver over het hoofd getrokken en de 
ingeschakelde zaklamp werd de hele 
Biggles serie verslonden. Door de ont-
stane sufheid leidde dit tot achterstand 
op school.

Rene Visser
renatovisser@hotmail.com  

 Warme herinnering aan vervlogen tijden   
Het was ergens in de jaren vijftig, vroege jaren zestig. Het communicatieverstorend beeldscherm 
had nog maar net haar intrede gedaan en was nog niet zo dominant en manipulerend in de huiska-
mers aanwezig als nu. Slechts één toestel was er in de wijde omtrek en alle kinderen uit de buurt 
werden uitgenodigd naar Pipo te komen kijken. Dit ging van mond tot mond en op zeker moment 
verdrongen we ons voor de deur om maar vooraan te kunnen zitten.

Onze ouders lazen Het Vrije Volk, De Nieuwe Rotterdamsche Courant of het Rotterdams Nieuwsblad. De bezetters waren de 

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s van Nederland. 
Op vliegveld Zestienhoven steeg 
hij regelmatig op om foto’s van 
Rotterdam en omstreken te maken. 
Zo legde hij de wederopbouw van 
de stad en de ontwikkeling van 
de Rijnmond vast. Uit honderd-
duizenden negatieven werd een 
fraai fotoboek samengesteld. In 
Museum Rotterdam is volgend 
jaar, voorjaar 2021, een prachtige 
foto-expositie te zien van het 
werk van Bart Hofmeester en 
zijn bedrijf AeroCamera. In De 
Oud-Rotterdammer publiceren we 
in samenwerking met Watermerk 
BV een half jaar foto’s uit het boek 
‘Rotterdam vanuit de wolken’, 
waarvan inmiddels de 2e druk is 
verschenen. Telkens met de vraag 
of u, als lezers, nog iets kunt 
toevoegen aan de beschrijving van 
de foto. Een herinnering, een anek-
dote of wetenswaardigheid.   

 1952: Rotterdam Centrum, Hofplein, verkeersknooppunt met Coolsingel, Weena, Schiekade en Pompenburg. Onderin de foto het gebouw van het Instituut 
voor Doofstommenonderwijs, bovenin het luchtspoor naar station Delftsche Poort en het NS-station Hofplein. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart 
Hofmeester

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

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

Rotterdam Scheurkalender 2021

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

Rotterdam vroeger 
en nu – maandka-
lender 2021

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

Rotterdam Pendrecht-Wiele-
waal in de 20e eeuw

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

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

Cocky, verzetsheldin uit Rot-
terdam

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

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

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

Poffen

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

Het korps de baas

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

€ 39,95
€ 15,95

€ 12,50

€ 14,95
€ 7,50

€ 19,99

€ 22,50 € 24,95 € 29,95

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:  

Ja, ik bestel:
Rotterdam vanuit de wolken  (Let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro)   .  .  .  . €     39,95
Rotterdam Scheurkalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     15,95
Rotterdam vroeger en nu - maandkalender .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,50
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     7,50
Kejje da nie horih dan?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     7,50
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     19,99
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     29,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     24,95
Henri Berssenbrugge . Stadsfotografie 1906-1916 Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,50
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     20,00
Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     8,95
Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     14,95
Eerse Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
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contact hadden met de familie Van 
Daalen aan de overkant, met hun 
kinderen Dick en Anja. Zij hadden 
de leeftijd van mijn broer en zus, 
ik ben tien jaar jonger. De familie 
Schrijvershof woonde onder ons op 
de begane grond. Ik noemde haar 
tante Riet en heb met haar veel ge-
zellige uurtjes doorgebracht. Mijn 
vriendinnetjes in de straat waren 
Carla, Sandra en Sarina, die van 
Italiaanse afkomst was. Ik heb er 
een heel leuke jeugd gehad en kijk 
er met genoegen op terug.’’

Pantserboys
“Met veel plezier lees ik elke twee 
weken De Oud-Rotterdammer en 
natuurlijk ook het MijmerZUID-
hoekje, mailt John de Bliek (fam.
debliek@telfort.nl). “In de krant 
van 1 september las ik over de Afri-
kaanderwijk en de Pantserstraat. 
Bij het artikel stond een foto van 
voetbalclub Pantserboys. Graag 
zou ik over die club meer willen 
weten, want mijn vader en een 
aantal ooms hebben bij die club 

gevoetbald. Ook de namen van 
vishandelaar Toet en fietsenmaker 
Eef Beijer komen mij bekend voor. 
Mijn vader was Jan de Bliek en de 
ooms die er gevoetbald hebben zijn 
Jo, Kees en Jaap van ’t Hof en Wil 
Boshuizen (allen overleden). Mijn 
vader heeft tot ongeveer 1956 (mijn 
geboortejaar) bij de Pantserboys 
gevoetbald. Volgens de familiever-
halen ging mijn oom Kees van ’t 
Hof regelmatig klaverjassen bij Jan 
Toet, of dit dezelfde Toet is als in 
het artikel van 1 september weet ik 
niet. Graag zou ik hierover meer 
willen weten. Wellicht zijn er lezers 
die kunnen helpen.’’
Hennie in ’t Veen – Bergeijk 
(hennieintveen@icloud.com) uit 
Bergschenhoek complimenteert: 

“Wat een leuk stukje over de Pant-
serstraat, waar ik ruim zeventig jaar 
geleden ben geboren en getogen. 
De daarbij afgedrukte voetbalfoto 
heb ik ook. Ik poseer als ukkie van 
3 jaar met mijn vader achter mij 
en buurman Van der Wouden links 
van ons.’’

Puttenloop
Ik was vier jaar toen ons gezin in 
de Pantserstraat 11b kwam wonen, 
een van de kortere straatjes van 
Rotterdam. Nog geen honderd 
meter lang, met aan beide kanten 
woningen van driehoog met een 
zolder. Er woonden ongeveer 75 
gezinnen met gemiddeld twee 
kinderen. Ons gezin Wolters was in 
de vierkamerwoning met uitein-

delijk negen kinderen het grootst. 
Vader en moeder sliepen in de 
tussenkamer en voor zes kinderen 
was een slaapplaats ingericht in de 
voorkamer en ook nog voor twee 
in een zijkamertje. Broer Ruud 
verbleef als kind in huize Assisie in 
Udenhout. De zolder was verhuurd 
aan het toen kinderloze echtpaar 
Gerard en Vera Baart. De straat was 
rustig, vrijwel zonder auto’s, maar 
altijd met veel fietsers. Dat kwam 
door de brede oversteek op de 
Putselaan van en naar de Johannes 
Brandstraat en de Slaghekstraat. 
Vaste parkeerders waren groen-
teboer Siem Patijn, vrachtwagen-
chauffeur Molendijk en de motor 
met zijspan van de familie Corino. 
Op straat speelden we puttenloop. 
Na het werpen van een bal moesten 
deelnemers rennen om een ander 
putdeksel te veroveren. Omdat er 
meer spelers waren dan putten, be-
tekende dat wie geen put had, was 
uitgespeeld. Het kon er fanatiek 
aan toegaan in ons woonstraatje. Er 
hingen altijd ouders uit het raam en 
als het wat al te fel toeging, werd 
er met een schelle gil een eind aan 
gemaakt. Doorgaans werd ook ge-
luisterd, zo niet dan volgde ‘boven 
komen’ en was er weer rust.
Op zomeravonden kwam de ijsboer 
van Jamin en zijn stinkende motor-
carrier door de straat. De meeste 
buurkinderen kregen geld voor een 
plak van 10 cent en gelukvogels 
een stuiver meer voor een ijsje 
met chocolade. Mijn drie jaar ou-
dere zus Miep en ik keken meestal 
verlekkerd toe. Moeder had geen 
geld voor ijsjes, dus kregen we 
niets. Natuurlijk kwamen brood- en 
melkbezorgers onze straat in en de-
den goede zaken. Bij ons leverden 
ze op de pof, want contant geld was 
er vrijwel niet meer als de ophalers 
van huishuur, GEB en ziekenfonds 
langs waren geweest. Kon moeder 
niet betalen, dan deed ze dat na 
ontvangst van de kinderbijslag. 
Als de geldnood hoog was, stuurde 
moeder me met een bedelbriefje 
naar het patronaat. Meestal kreeg ik 
dan een paar rollen met dubbeltjes, 
stuivers en soms ook kwartjes. 

Reacties: reinwol@outlook.com

“Leuk, het stukje in ‘RW’s MijmerZUIDhoekje’ van 1 september over de verdwenen Pantser-
straat in Hillesluis”, reageert Joke van Rijs-van de Linde (avanrijs@upcmail.nl). “Er staan 
voor mij veel herkenbare feiten in. In 1962 ben ik geboren in de Pantserstraat op 19b en ik 
heb daar gewoond tot eind 1982. Ik woonde daar met mijn ouders, Henk en Truus van de 
Linde, en mijn broer en zus Hennie en Bettie.”

“Ik ben van een andere generatie, 
dus heb andere herinneringen aan 
de Pantserstraat, maar Eef Beijer en 
de kruideniersfamilie De Kreij zijn 
mij natuurlijk bekend, evenals de nu 
nog steeds actieve firma Heezen, de 
groenteboer op de Putselaan. Ik weet 
nog heel goed dat mijn ouders veel 

Kinderen van de Pantserstraat 
poseren op een van de feestda-

gen na WO2.
Foto Gerard de Ruijter

Klaverjassen 
bij visboer

Kruidenier Nico de Kreij en zoon John (links) kijken op 18 maart 2000 toe hoe Rein Wolters zijn boek over Hillesluis signeert. Foto Bertus de 
Reus

Waarschijnlijk zijn dit knullen van de Pantserstraat tijdens een vakantiereisje. Wie herkent 
wie? Foto Gerard de Ruijter

Pier  
Hoek van Holland 
Bij deze nog een reactie op de 
foto van de pier in Hoek van Hol-
land. Cees Meyburg reageerde 
daarop met zijn herinnering van 
de Noorderpier. Hij schreef over 
de strandingen op de Noor-
derpier, wat bij mij ook weer 
herinneringen boven bracht. Hij 
herinnerde zich de stranding van 
de Gatt op de Noorderpier. En 
dat die daar ter plekke gesloopt 
is. Dat is echter niet juist. 

Het Noorse stoomschip Gatt strandde op 
de Zuiderpier. Op woensdagavond van 13 
januari 1955 voer het schip, dat in ballast 
naar zee was vertrokken, de Waterweg 
uit. Tussen de pieren gekomen, strandde 
ze op de zuidkant van de Waterwegmon-
ding. De Hoekse reddingboot Pres. Jan 
Lels kon haar niet bereiken, omdat zij 
daar zo ongunstig lag. De gloednieuwe 
Reddingvlet Directeur Goudriaan kon nog 
zeven van de 25 opvarenden in veiligheid 
brengen. Deze zeven personen hadden 
zich met een tros van het schip laten zak-
ken tot op de Zuiderpier en zijn daar door 
de redders van de reddingsvlet met een 
lijn door het woeste water heen in veilig-
heid getrokken. Deze zeven werden be-
houden bij de seinpost aan wal gebracht. 
De toegesnelde sleepboot Maas kon de 
Gatt ook niet bereiken. Echter diezelfde 
avond kwam de Zweedse tanker Taros in 
moeilijkheden, waarop de Maas doorvoer 
naar die tanker. Bij de tanker aangekomen 
werd er verbinding gemaakt, en werd ze 
behouden binnengebracht.
Inmiddels was de storm nog in alle hevig-
heid bezig en de bemanning van de Gatt 
wilde er ook wel af. Maar hoe? Onze Ka-
rel Doorman op weg naar Engeland werd 
verzocht een helikopter te sturen, om de 
bemanning eraf te halen. Aan dat verzoek 
werd voldaan door de Karel Doorman. 
Een Sikorsky S55 met de naam Deliah 
haalde in enkele vluchten de rest van de 
bemanning en een binnenloods veilig van 
boord. En het was een huzarenstukje wat 
die marinemensen deden. Het was ook de 
eerste keer dat aan de Nederlandse kust 
mensen gered zijn van een schip in nood 
met behulp van een helikopter.

De Gatt is een halfjaar later door de firma 
Van der Graaf en Mulder van de pier 
gehaald en naar Krimpen aan de IJssel ge-
bracht, en daar afgeleverd bij de sloperij 
Heuvelman. Dus daar is zij gesloopt.

In 1955 was ik 13 jaar oud en op een 
fietstochtje dat ik maakte, kwam ik langs 
de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan 
de IJssel. Daar lag een stoomschip, dat 
roestig en stuk gebeukt was. En ja hoor, 
dat was de Gatt.

Arij M. van Waart
arijvanwaart@hotmail.com
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Geen Seniorenmiddag RDM
In januari 2020 hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze vriend en 
mede-organisator André van Gelderen. 
André is vele jaren als mede-orga-
nisator verbonden geweest aan de 
jaarlijkse Seniorenmiddag RDM. Voor 
ons was hij tevens een lieve vriend en 
voor velen van u een man die altijd 
probeerde te helpen. Tijdens onze 
seniorenmiddag was hij, onder het 
genot van een biertje, een aanspreek-
punt voor iedereen. Of het nu een 
persoonlijke vraag betrof of gewoon 
om te kletsen over de RDM en herin-
neringen op te halen. Wij zullen André 
missen, niet alleen als oud-collega, 
mede-organisator, maar bovenal als 
geliefde man. André zit voor altijd in 
ons hart. Wat betreft de Seniorenmid-
dag RDM, deze gaat in 2020 helaas 
niet door. U en het overgrote deel van 
onze trouwe bezoekers behoren tot de 
risicogroep. Daarnaast is het opvolgen 
van de corona maatregelen, o.a. de 
1,5 meter afstand, niet haalbaar. Wij 
gaan ervan uit dat wij u in 2021 weer 
mogen en kunnen uitnodigen.

Gijs de Leeuw
Irene van Wunnik

Zomerkamp Gilze-Rijen (1)
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 in DOR van 18 augustus. 
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.

Corry van der Meijden

C.vanderm@live.nl

Zomerkamp Gilze-Rijen (2)
In De Oud-Rotterdammer van 18 
augustus las ik de stukjes over het 
kinderkamp Gilze-Rijen. Ook ik ben 
daar een keer geweest, maar heb het 
heel anders ervaren dan de dames van 
de artikelen. Mijn ouders kwamen op 
het idee, dat ik daar, samen met mijn 
nichtje Anneke, maar eens naartoe 
moest. We gingen immers nooit op 
vakantie. Ja, soms een paar dagen 
naar een tante in Hillegersberg (wat ik 
eigenlijk wel prima vond), maar ver-
der niets. Dus, zo gezegd, zo gedaan. 
Wij moesten, punt uit. Nu had mijn 
nichtje meningitis gehad en daar was 
ze gelukkig van genezen, maar ze kon 
moeilijk lopen, doordat zij een been 
met een zware beugel had; overblijf-
sel van haar ziekte. Ik kreeg thuis de 
opdracht een beetje op haar te letten 

en eventueel te helpen als dat nodig 
was. Het werd voor ons absoluut geen 
fijne vakantie. Anneke werd, omdat ze 
niet aan alles kon meedoen, behoorlijk 
geplaagd. En die plagerijen waren 
pittig hoor! En dan maakte ik ruzie. 
Nee, leuk is anders. Halverwege de 
veertien dagen kwamen mijn vader en 
oom op het idee op zondag naar Gilze-
Rijen te fietsen om te kijken hoe wij 
het maakten. Maar mijn verstandige 
moeder praatte dat uit hun hoofd. Zij 
vermoedde kennelijk al, dat wij mee 
terug zouden gaan. En dat hadden we 
ook beslist gedaan. Nog nooit zijn 
veertien dagen zo lang geweest. Ik 
kon wel juichen, toen we eindelijk te-
ruggingen. En ja, die kampliedjes ken 
ik ook nog allemaal, heb ze natuurlijk 
ook meegezongen, maar heb er totaal 
geen fijne herinnering aan. Thuisgeko-
men heb ik tegen mijn ouders gezegd: 
doe dat maar niet meer, want ik ga 

daar nooit meer heen. U ziet, dit is een 
totaal ander verhaal over het kinder-
kamp hihaho Gilze-Rijen.

J. Van den Bergh-Blaak
Zwijndrecht

Goening (2)
De heer Dirk Wuister schreef in het 
nummer van 18 augustus over de 
woorden Goening en gribes. Dat laat-
ste moet gribus zijn. Inderdaad, een 
zooitje of achterbuurt van het ergste 
soort. Opgegroeid aan de Kruiskade 
en vroeger werkzaam geweest in de 
bouw en bij het laagste allooi kop-
pelbazen, ken ik het meeste Bargoens 
wel. Maar Goening kende ik ook 
niet. Ik ken maar één woord en één 
uitdrukking die men buiten Rotter-
dam absoluut niet kent. Woorden als 
krootjes en peentjes gebruikt men op 
meerdere plaatsen. Maar schuilee kent 

men nagenoeg nergens. Na een klein 
onderzoek van mij, bleken mensen 
van Zuid het ook niet te kennen. Het is 
verstoppertje spelen. De hol op en de 
hol af is ook zo Rotterdams dat men je 
dom aankijkt als je het buiten Rotter-
dam gebruikt. “Een hol kan je in, niet 
op”, zegt men dan. Je gaat natuurlijk 
bij een helling naar boven en dat heet 
dan: ”De hol op.” De andere kant is 
de hol af. Elders zegt men vaak: “De 
stoep op of af” of: “Je gebruikt het 
oprel”. Maar het moet natuurlijk zijn: 
“Je gaat de hol op.”

Koert Wijnands
k.wijnands44@upcmail.nl

De pier
Ik weet het nog als de dag van giste-
ren. 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 mos-
selbankjes, de pierebadjes. We gingen 
vaak naar de vuurtoren aan het eind 
van de pier. ’s Avonds vaak naar de 
vissers en de boten kijken, zeester-
retjes zoeken. 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. 
Ook kon je een kijkje nemen in de 
bunkers aan het begin van de pier. 
We hebben er een mooie tijd gehad, 
eind jaren vijftig en daarna. Het was 
er voor ons veilig. Je kon ook op de 
oude semafoor kijken hoe hoog de 
waterstand was.

Mevr. A. Bresser
06-23264888

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

Rotterdam vanuit de wolken
Mijn herinnering gaat naar het plukje 
huizen rechts onderin. De huizen geheel 
in het licht, tweede rijtje van rechts, 
binnenste rij, liggen aan de Coolsestraat, 
die uitkwam op de Kruiskade. De 
huizen aan de buitenste rij lagen aan de 
Diergaardesingel. Zichtbaar is dat die 
rijen zijn ‘afgestompt’. Die rijen hebben 
doorgelopen, maar zijn ‘afgezaagd’ om 
de weg vrij te maken voor het verkeer 
richting de Statentunnel. De Weenatun-
nel ligt er nog niet, die werd geopend op 
de opbouwdag van (ik meen) 1952. Bij 
de opening van die tunnel was ik in al mijn onnozelheid onbedoeld betrokken. Ik heb er ooit een stukkie over gepleegd in 
uw krant. Wij woonden tot de sloop in een huis op de Diergaardesingel. Mijn vader had er een tuinmansbedrijf: voorgevel 
op de Diergaardesingel, achteruitgang in de Coolsestraat. De Diergaardesingel is zo te zien al gedempt. Toen dat nog niet 
zo was, stierf het er van de ratten, mijn moeder ging er speciaal naar zitten kijken. Rechts mondt de singel uit in de Drie-
vriendenstraat, met daarin een lagere school, tegenwoordig herbergt het gebouw atelierruimte voor kunstenaars. Nog een 
beetje naar boven loopt ook een straat, de Anna Paulownastraat. Het ronde gebouw heette toen Het Bouwcentrum. Rechts 
daarvan loopt de Batavierenstraat. Het witte gebouw in het midden is bioscoop Lutusca. Verder herken ik het stadhuis en 
daarvoor Luxor (lage gebouwtje).
foto:(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

Hans Blok, Oud-Alblas,
jjeblok@kpnplanet.nl

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  

                  

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

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

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

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

     Handtekening:



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 29 september 2020 pagina 23

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13. water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15. dameskledingstuk; 17. beknopt; 
19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carrièremaker; 24. medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai; 28. 
koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjesschaap; 32. dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. man-
netjes bij . 38. papieren zakdoekje; 41. graanafval; 42. neem me niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel 
(alleen); 47. kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelproduct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54. muur-
pleister; 56. huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 62. door ondiep water lo-
pen; 64. hoofddeksel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72. enthousiast bewonderaar; 73. orkest 
voor mensen met een verstandelijke beperking; 76. voetbalclub uit Zwolle; 77. militaire rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 
79. voorgerecht; 81. dwarsmast; 82. eerste vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86. rookartikel; 87. gekleurde inkt.

Verticaal
1. kinderoppasser; 2. United Kingdom (afk.); 3. open kist; 4. opwellend water; 5. koets (landauer); 6. fiets (Zuid-Ned.); 
7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszode; 9. voorzetsel; 10. berkelium (scheik. afk.); 11. land in het Midden-
Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel; 20. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dieren-
huid; 25. hooivork; 26. windzijde van een schip; 27. karakter; 29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 
34. werkschuw; 36. blad voor bepaalde beroepsgroep; 37. laagte tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van 
de voet; 42. spel met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid; 46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel 
van de mond; 54. brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. 
autoped; 60. oploskoffie; 62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en zwaar; 69. dochter van Cadmus; 
71. Europeaan; 73. tijdperk; 74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78. raad van arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. 
landbouwwerktuig; 85. muzieknoot.

De oplossing van de puzzel in de vorige krant was er eentje waar de opgewektheid van afdroop en luidde:

En van je hela hola houd er de moed maar in

Velen van u stuurden de juiste oplossing in. Uit al die inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot, die ieder een 
exemplaar krijgen van het boek ‘Rotterdam Zuidplein in de twintigste eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswin-
naars zijn: Willem Gruben, A. Drescher, John van Toledo, M.S. van der Torre Sondemeijer en I.J. Kole-Schalker.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een mooi puzzelprijs beschikbaar. Ditmaal zijn dat vijf exemplaren van 

‘Rotterdam Oude en Nieuwe Westen, Scheepvaartkwartier in de 
20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending voor DONDERDAG 8 OKTOBER OM 12.00 
UUR bij ons binnen is. U kunt de oplossing sturen naar info@deoudrotterdam-
mer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

62 82 40 5 68 55 60 35 87 1 70 31 48 50 24

37 19 62 13 83 84 9 27 66 75 74 86

Horizontaal 1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13. water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15.
dameskledingstuk; 17. beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carrièremaker; 24.
medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai; 28. koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjes-
schaap; 32. dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. mannetjes bij . 38. papieren zak-
doekje; 41. graanafval; 42. neem me niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel (alleen); 47.
kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelproduct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54.
muurpleister; 56. huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 62.
door ondiep water lopen; 64. hoofddeksel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72.
enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een verstandelijke beperking; 76. voetbalclub
uit Zwolle; 77. militaire rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 79. voorgerecht; 81. dwarsmast; 82. eerste
vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86. rookartikel; 87. gekleurde inkt.

Verticaal 1. kinderoppasser; 2. United  Kingdom (afk.); 3. open kist; 4. opwellend water; 5. koets (lan-
dauer); 6. fiets (Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszode; 9. voorzetsel; 10. berke-
lium (scheik. afk.); 11. land in het Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel; 20.
Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dierenhuid; 25. hooivork; 26. windzijde van een
schip; 27. karakter; 29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34. werkschuw; 36. blad voor
bepaalde beroepsgroep; 37. laagte tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet; 42. spel
met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid; 46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel van
de mond; 54. brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 59. autoped; 60. oploskoffie; 62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en zwaar;
69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk; 74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78.
raad van arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

Dochter gevonden, bedankt!
Mag ik hierbij iedereen bedanken voor 
al de mailtjes die ik heb ontvangen 
voor het opsporen van mijn dochter 
Janet. Ze heeft mij gebeld. Ik was er 
ontzettend blij mee. Dit was het res-
uiltaat van 50 jaar zoeken. Eindelijk, 
eindelijk dus, mensen. Thank you 
everbody!

Johannes Hellemons,
Australië
jah030534@live.com

Jaargangen De Notenkraker
Ik ben in het bezit van een aantal ge-
bonden jaargangen van ‘De Notenkra-
ker’ een politiek-satirisch weekblad. 
Het betreft de jaren 1924/1925, 1927, 
1928, 1929 en 1933/34. Graag wil 
ik deze beschikbaar stellen aan een 
geïnteresseerde lezer van De Oud-
Rotterdammer. Eventueel af te halen 
in IJsselmonde.

Peter Rietveld
p.rietveld6@chello.nl

Koor Evergreen weer gestart
Gemengd 50+ Koor Evergreen Al-
brandswaard heeft inmiddels de gezel-
lige repetitieavonden weer hervat. Het 
koor heeft in het tweejarig bestaan al 
aan enkele optredens en festivals deel-
genomen. Het repertoire bestaat uit 
‘Gouwe Ouwe ‘en wordt Nederlands-

talig gezongen. Herinnert u zich deze 
nog? ‘Rock Around the clock, Diana, 
Ramblin Rose’. Uw oude hobby weer 
oppakken? Wij willen graag weer op 
sterkte komen door nog enkele leden 
toe te laten. Zingen schept een band. 
De repetities vinden plaats op de don-
derdagavonden in Sociaal Cultureel 
Centrum De Brinkhoeve te Poortugaal 
van 20.00 tot 22.00 uur. Heeft u ook 
zin om gezellig te zingen met elkaar? 
Neem dan contact op met Dirigent 
Willem Warbout, tel: 06-33864910. 
E-mail: wimwarbout@hotmail.com

Winkelwagenmunten
Ik spaar winkelwagenmunten. Wie 
kan mij daar aan helpen? Als u ze wilt 
sturen s.v.p. graag goed verpakken. 
Portokosten worden vergoed.

H. van Iersel
Aalscholver 26, 8103 DD Raalte
0572-358084

Foto gezocht brand in De Kuip
Al jaren ben ik op zoek naar een foto 
van het Feyenoord-stadion. Die zijn er 
genoeg, zult u zeggen. Maar het gaat 
om een speciale uit 1952-1953. Aan 
de zuidkant werd op grote hoogte een 
reclame geplaatst van een autoban-
denmerk. Grote letters van plusminus 
twee meter hoog, met aan de voorkant 
neonbuizen. Een schildersbedrijf uit 
IJsselmonde kreeg de opdracht deze 

letters te schilderen. Dat werd een 
hele klus, want eerst moest er een 
stellingvloer worden gemaakt met 
zware balken, zodat we rondom de 
letters konden lopen. Je moest geen 
hoogtevrees hebben bij dit karwei. We 
klommen over de stadionrand en kwa-
men via een hangladder bij ons werk. 
Eerst alles in de menie en na een paar 
dagen aflakken. Omdat de baas bang 
was voor roest, moesten we de bin-
nenkant insmeren met aluminiumverf. 
Toen kwamen de elektromensen om 
de neonbuizen te monteren. Wij waren 
alweer naar een andere klus. Toen 
men de stroom inschakelde, ontstond 
er een enorm vuurwerk. Alles maakte 
kortsluiting door de aluminiumverf 
aan de binnenkant. Het hele spul is 
toen weer afgebroken en nooit meer 
herplaatst. In ben nieuwsgierig of er 
foto’s van dit gebeuren bestaan. Van 
ons schilderwerk of van de brand. Het 
is wel lang geleden, want ik was toen 
17 of 18 jaar. Ik ben nu 85 en al ruim 
63 jaar getrouwd met de kleindochter 
van de schildersbaas uit IJsselmonde. 
Als er nog ergens 
foto’s zijn van het 
gebeuren, dan graag 
een bericht!

P.C. Brans
Salamanderveen213
Spijkenisse
0181-640541

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

Wie herkent panelen?
In het honderd jaar oude café De Oude Sluis in Delfshaven hangen zes (!) 
oude cementen panelen. Die zijn ooit vervaardigd in de jaren twintig door 
Italiaanse terrazzowerkers. Dat staat vast. De panelen zijn tamelijk uniek. 
Kroegeigenaar Danny van der Kroef, die de kleine kunstwerkjes goed on-
derhoudt, ontdekte op een paneel de letters C.K. Vermoedelijk weet niemand 
waar die letters voor staan. Maar wellicht is er wél een (oud)-Rotterdammer, 
die méér weet over het ontstaan van deze Italiaanse creaties. Deze info kan 
dan gebruikt worden in het nieuw te verschijnen boek ‘Rotterdamse cafés’, 
deel 5. Reacties graag naar: jorisboddaert@gmail.com of 06-18849644. 

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

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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Horizontaal 1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13. water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15.
dameskledingstuk; 17. beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carrièremaker; 24.
medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai; 28. koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjes-
schaap; 32. dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. mannetjes bij . 38. papieren zak-
doekje; 41. graanafval; 42. neem me niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel (alleen); 47.
kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelproduct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54.
muurpleister; 56. huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 62.
door ondiep water lopen; 64. hoofddeksel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72.
enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een verstandelijke beperking; 76. voetbalclub
uit Zwolle; 77. militaire rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 79. voorgerecht; 81. dwarsmast; 82. eerste
vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86. rookartikel; 87. gekleurde inkt.

Verticaal 1. kinderoppasser; 2. United  Kingdom (afk.); 3. open kist; 4. opwellend water; 5. koets (lan-
dauer); 6. fiets (Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszode; 9. voorzetsel; 10. berke-
lium (scheik. afk.); 11. land in het Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel; 20.
Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dierenhuid; 25. hooivork; 26. windzijde van een
schip; 27. karakter; 29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34. werkschuw; 36. blad voor
bepaalde beroepsgroep; 37. laagte tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet; 42. spel
met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid; 46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel van
de mond; 54. brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 59. autoped; 60. oploskoffie; 62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en zwaar;
69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk; 74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78.
raad van arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muzieknoot.

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

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

MKA groep staat voor u klaar. Met locaties in Rotterdam 

en Schiedam brengen we kaakchirurgische zorg weer 

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

chirurgische behandelingen. De basiszorg wordt altijd 

vergoed door uw zorgverzekeraar, vergoeding van aan-

vullende zorg is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.  

Dat maakt MKA groep een slimme zorgkeuze!

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

UW VOORDEEL:

• Korte wachttijden 
• Contract met alle zorgverzekeraars 

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

MEEST VOORKOMENDE BEHANDELINGEN: 

Verstandskiezen verwijderen, wortelpuntbehandeling,  

plaatsen implantaten, kaakgewrichtsklachten verhelpen,  

vrijleggen tanden of kiezen.

BIJ U IN DE BUURT OP 2 LOCATIES:

Franciscus Gasthuis

Franciscus Vlietland 

OPENBAAR VERVOER EEN PROBLEEM? 

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

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