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Feyenoord heeft in de loop 
der jaren grote helden gehad 
en drie daarvan hebben de 
rood-witte geschiedenis met 
één doelpunt vorm gegeven. 
Wie dan? Joop van Daele 
natuurlijk. Zijn treffer tegen 
Estudiantes de la Plata 
maakte van Feyenoord een 
wereldkampioen! Ove Kind-
vall natuurlijk. Zijn lobje in 
de verlenging tegen Celtic 
maakte Feyenoord Europees 
kampioen. Nico de Bruijn 
natuurlijk. Wie…?

In het eerste betaald voetbalseizoen 
1954\’55 speelde Feyenoord in de 
eerste klasse C en moest bij de eerste 
negen eindigen om zich te plaatsen 
in de nieuwe hoofdklasse. Feyenoord 
speelde in die tijd een matige rol, had 
bovendien belangrijke spelers als Piet 
Steenbergen en Arie de Vroet naar 
het buitenland zien vertrekken en 
die eerste negen halen zou derhalve 
nog een hele klus worden. Pas op 
de laatste competitiedag lukte het. 
Feyenoord versloeg Alkmaar ’54 met 
0-1 in de bomvolle Alkmaarderhout 
door een treffer van Nico de Bruijn, na 
een mooie voorzet van Hans van der 
Hoek. Daarmee plaatste Feyenoord 
zich in de hoogste klasse.
“Ja, Klaas Bastiaan om compleet te 
zijn”, zegt Nico in gesprek op het 
nieuwe Varkenoord waar hij nog 
trouw iedere week gaat klaverjassen. 
Die enige die dit wist bij de club was 
Fred Blankemeijer. “Maar ja, Fred 

kende van iedere speler de naam en 
verjaardag en ik stond op de ledenlijst 
nou eenmaal ingeschreven onder mijn 
eigen naam: Klaas de Bruijn.”

Hij werd in 1934 thuis geboren in de 
Leeuwensteinstraat achter de Brede 
Hilledijk. Alles goed, zijn vader ging 
zijn zoon aangeven met de binnen de 
familie gewenste naam, Klaas. De 
vroedvrouw hoorde dat en noemde dat 
een erg boerse naam.
Waarom noem je hem geen Nico? Pa 
kwam terug uit het stadhuis en hoorde 
dat zijn zoon Nico werd genoemd. 
Ook goed, maar op het stadhuis stond 
die andere naam. Alleen een rijbewijs, 
paspoort, trouwboekje en de ledenlijst 

van Feyenoord herinneren daaraan. 

Hoofdklasse
Nico werd lid van Feyenoord in het 
laatste oorlogsjaar, doorliep alle hoog-
ste jeugdelftallen met glans en werd 
vaste speler van het eerste.
Het betaald voetbal kwam eraan. 
Grote onenigheid tussen de KNVB 
en de wilde voetbalbond. Spelers 
vertrokken naar het buitenland. Van 
Feyenoord vertrokken Piet Steenber-
gen, Arie de Vroet en Joep Brandes 
naar Frankrijk, met als gevolg dat 
de club een aantal jaren een zeer 
bescheiden rol speelde. Het betaald 
voetbal werd ingevoerd en om in die 
hoogste klasse, de hoofdklasse, te 
mogen spelen moest Feyenoord bij de 
eerste negen eindigen. Dat lukte pas 
in de laatste competitiewedstrijd. Op 
Pinkstermaandag 1955 werd Alkmaar 
’54 dus door de treffer van Nico de 
Bruijn en voortreffelijk keeperswerk 
van Henk van der Bijl, thuis met 0-1 
verslagen. Feyenoord ging spelen in 
de hoogste afdeling van het betaald 
voetbal!

Cor Kieboom
Voorzitter Cor Kieboom, was naast 
zijn olie- en kolenhandel volop voor 
‘zijn cluppie’ in de weer. Hij trok 

daarvoor regelmatig zijn knip en nam 
in 1955 zelfs het hele Haagse Holland 
Sport over. Daardoor kwam Henk 
Schouten naar Feyenoord. Later dat 
jaar kocht Kieboom Cor van der Gijp 
(18.000 gulden) van Emma en Coen 
Moulijn (28.000 gulden) van Xerxes. 
Dat was nog eens een voorzitter. Die 
zat geen jaren te vergaderen over een 
nieuw veld, maar kocht spelers waar-
voor het publiek naar hun vertrouwde 
Kuip kwam.
Het historische doelpunt kostte Nico 
de Bruijn zodoende zijn basisplaats. 
“Dat maakte mij niks uit”, zegt hij 
nu nog steeds opgewekt. “We hadden 
een matig team en met die nieuwe 
spelers ging de ploeg winnen. Oké, ik 
kwam op het tweede plan en ging met 
Wim Onderstal en Jan Brilleman naar 
NOAD. Toen wij daar naartoe gingen, 
kwamen Jan Schuyer (bekend van 
Café Schuyer op de hoek Beijerland-
selaan/Slaghekstraat, red.) en Gerrit 
Hol weer terug uit Tilburg.”

Meniscus
Nico speelde maar één jaar bij NOAD. 
In de uitwedstrijd bij Xerxes blesseer-
de hij zijn knie dermate dat zo’n vijf 
operaties in een paar opvolgende jaren 
de, toch nu ‘gewone’, meniscus niet 
onder de knie kregen. Nico bleef een 

slepend been houden. Goed genoeg 
om trainer te worden en regelmatig 
mee te doen met de Feyenoordvete-
ranen. Maar voetbal op het hoogste 
niveau was voorbij. Trainer was zijn 
nieuwe passie. Hij was jarenlang 
trainer bij Concordia uit Delft, WRW 
in Den Briel, Maasdijk, Piershil. Hij 
was coach van zaalvoetbalploeg De 
Stappers en toen hij, na bijna 25 jaar, 
de pijp aan Maarten wilde geven, 
kwamen de mannen van SMV bij 
hem aankloppen. “Ja, die gasten van 
De Haan. Henk, Ger, Wil, wat een 
mannen waren dat! Bier, humor en 
natuurlijk voetbal. Ik ben nog twee 
jaar bij SMV geweest.”
Nico de Bruijn is als trainer nooit 
ergens ontslagen. “Ik zei, als ik ergens 
begon, altijd tegen de spelers: Zorg 
dat je na de training altijd voor aan 
de bar gaat zitten. Achter in de hoek 
zitten meestal de mokkende spelers. 
Daar begint de ellende. Ik ging ook 
nooit naar de bestuurskamer. Wat 
moest ik daar doen? Ik stond liever 
tussen die gasten aan de bar.”

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Zeg maar Nico tegen Klaas
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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
010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER
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oud Rotterdammer is 
alweer (bijna) 90 jaar!
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen 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
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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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Met Valys gingen wij naar Neder-
weert, het vertrekpunt van de busva-
kantie. Bij het AC restaurant aangeko-
men, mochten wij de koffer afgeven 
aan vrijwilligers die bij de bus stonden 
en werden doorverwezen naar binnen. 
Daar werden wij netjes opgevangen 
met koffie en een lunch. Er kwam een 
vrijwilligster naar mij toe. Zij zou mij 
de hele week verzorgen. Na de lunch 
konden wij plaatsnemen in de bus. 
Het was een aangepaste bus met een 
rolstoellift. De chauffeur stelde zich 
voor en daarna vertrokken we richting 
Luxemburg. Iedereen had er zin in en 
na een voorspoedige reis kwamen wij 
aan in het hotel bij Trier. Het lag bui-
ten Trier in een bijzondere omgeving. 
De koffers werden uitgeladen en we 
kregen het kamernummer door; op de 
eerste etage. Met een lift gingen wij 
naar de kamer. Een ruime kamer met 
aangepaste doucheruimte. De koffer 
werd uitgepakt en wij werden beneden 
verwacht voor de koffie met een lek-
kere punt!
Onze kennissen hadden de kamer 
tegenover ons. Wij kregen door hoe 

laat wij werden verwacht aan tafel in 
een mooie ruimte met uitzicht op de 
tuin. Het programma voor de volgende 
dag werd daar doorgenomen.

Geen Zimmer frei
Wij gingen de dag erop met de bus 
naar Echternach en bezochten daar 
een konditorei voor koffie met gebak. 
Buiten stonden alle rolstoelen… Na 
de koffie nog even gewinkeld aan de 
overkant van de straat! Wij kenden 
Echternach, doordat wij een keer 
op vakantie geweest waren aan de 
andere kant van de grens, in Duits-
land. ‘Zimmer frei’ wilden we toen 
in Echternach. Maar we konden er 
geen kamer vinden. Toen moesten wij 
steeds de grens passeren.
‘s Avonds aan tafel werd de dag 
doorgenomen en de plannen voor deze 
week. Er volgde een bezoek aan Trier 
met een lunch in een restaurant tegen-
over de Zwarte Poort. Die dag liepen 
wij de stad in. Even winkelen, een 
bezoek aan de kerk brengen en een 
rondwandeling door een park. Onze 
vrijwilligster duwde de rolstoel. En 

heel aardige dame uit het hoge noor-
den. Wij moesten op tijd bij de bus 
terug zijn voor een rondje door klein 
Zwitserland, een mooi natuurgebied.
Terug in het hotel zou er die avond 
naar een voetbalwedstrijd worden ge-
keken. Nederland tegen Duitsland. Na 
het diner sprak iedereen met elkaar. 
Het was gemoedelijk en gezellig.
De volgende dag wandelden wij 
naar een mooi uitkijkpunt vanuit een 
restaurant waar we koffie hadden 
gedronken met iets erbij.

Konditorei
Na de lunch kregen wij te horen dat er 
de dag erna een bootreis was gepland 
vanuit Trier over de Moezel. De boot 
legde aan in Bernkastel Kues. Daar 
maakten wij een wandeling en bezoch-
ten weer een konditorei. ’s Avonds 
was er een wijnproeverij gepland in 
het hotel, met muziek.
De week vloog om. Het was echt 
genieten door het heerlijke terrasweer. 
We hadden op het terras aanspraak 
met een echtpaar uit Nijmegen. Bij de 
wijnproeverij werd nog even het plan 
voor de slotdag doorgenomen: een 
rondrit en een bezoek aan de fabriek 
van Villeroy en Boch. Daar werd een 
film vertoond en bezochten we de 
showroom.

Op de laatste avond heb ik de vrijwil-

ligers bedankt voor de goede zorg. 
Ook werd er buiten een groepsfoto 
gemaakt! Een aandenken aan deze 
gezellige, goed verzorgde reis. Na het 
inpakken van de koffer kregen wij nog 
een flesje drank mee als aandenken. 
Een fijne reis en voor herhaling vat-
baar. Dat heb ik na twee jaar dus ook 

gedaan. Helaas zijn deze busvakanties 
er niet meer vanwege de hoge kosten.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Op zorgreis met de Zonnebloem
Wij hoorden van een kennis dat hij zich had opgegeven voor een 
busvakantie met de Zonnebloem naar Trier. Een vakantie met 
zorg! Wij meldden ons ook aan in Breda en mochten mee. De 
kennis werd afgewezen! Hij was ‘te goed’…, maar kreeg in de-
zelfde week een tia. Zijn vrouw belde naar Breda en nu mochten 
ze wel mee!

CCtjeCCtje
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Ik moet bekennen dat ik soms hele 
gesprekken uit het verleden “over loop 
te doen”. Het is soms zelfs een beetje 
kinderachtig betrap ik mezelf dan. Ge-
sprekken of onderhandelingen of ruzies 
doe ik dan over omdat ze indertijd na-
delig voor me afliepen, en ik verander 
ze slinks in mijn voordeel. Zo’n beetje 
half bewust. Of ik plaats het getapte 
zinnetje dat ik toen ben vergeten te 
zeggen. Zodra je je dan realiseert wat je 
doet stop je er natuurlijk meteen mee.

Maar die stemmen in je hoofd, dat is 
wat anders eigenlijk.

Ik zat met een aantal collega’s tussen 
de opnamen door bij een kopje koffie 
wat te kletsen. Het gesprek ging over 
de nieuw gebouwde villa van een grote 
televisieman, ik zeg niet wie. De meest 
fantastische feiten vlogen door de 
lucht. Bij het huis hoorde een enorm 
stuk bos, en in het huis was het een 
en al luxe wat je zag, enorme kamers, 
trappenhuizen, de meest moderne 

verlichting, een giga wijnkelder, nee, er 
was zelfs een uitgebreide biljartkamer. 
Het was even stil, en toen klonk de 
sonore stem van André van Duin: “Ja, 
d’r is alleen niemand die met ‘m wil 
biljarten…”

In het voorjaar van ’61 logeerde ik 
in Parijs, waar ik voor het eerst was, 
voor 25 gulden meegereden met een 
vleeswagen van Goedegebuur, bij 
twee zusjes die ik het jaar daarvoor als 
militair in La Courtine had ontmoet 
en met wie ik in correspondentie was 
gebleven. Ik was net uit dienst en stond 
in de Spiegelnisserstraat voor de klas, 
en het was Paasvacantie. Op een van 
die zusjes was ik enigszins verkik-
kerd. Zwartharig, en ze heette Alice 
Pradeau. Ik vond dat Franse gepral op 
de vele monumenten in de stad een 
beetje overdreven, om de haverklap 
“Gloire á l’ármee Francaise!” terwijl 
het Franse leger de laatste honderd 
jaar geen bal had gepresteerd, en daar 
plaagde ik Alice mee. Zij zette dan 

zogenaamd grote boze ogen op en zei: 
“Tu ose! De te moquer de la France!” 
( “Jij waagt het Frankrijk te bespot-
ten!”, ik hoop dat het goed geschreven 
is, Frans spreken is een, het schrijven 
is “een ander paar mouwen”, zoals de 
Belgische wielerverslaggever zou zeg-
gen.) Ik hoor het haar zeggen alsof het 
gisteren was.
Omstreeks ’82 speelden wij in Carré 
aan de Amstel in Mokum de musical 
FIEN. Ik deelde de kleedkamer met 
de geweldige Vlaamse acteur Willy 
van Heesvelde en de oer-Fries Rients 
Gratama. We hadden veel plezier. Op 
een dag had ik mijn zoon, die toen 
rond de zestien jaar moet zijn geweest, 
meegenomen. Ik was natuurlijk bijzon-
der trots op hem, en wilde de hele tijd 
van de heren horen hoe een geweldige 
jongen zij hem ook vonden. Rients had 
daar op een gegeven moment genoeg 
van en zei: “D’r mankeert niks an, an 
die hele jongen niet!”

Een buitengewoon kenmerkend stem-
geluid wil natuurlijk ook wel helpen bij 
het haken van zinnen in je hoofd. Zo’n 
stemgeluid had professor Karel van 
het Reve, net als zijn broer Gerard trou-
wens, die Karel pesterig in zijn boeken 
“mijn geleerde broer” noemde. Hoewel 
ik zelf tot de linkse stroming behoorde 

had ik grote bewondering voor Karel 
van het Reve, die, net als bijvoorbeeld 
W.F.Hermans, geheel tegen de waan 
van de dag in ging en voor die tijd 
“rechtse” dingen zei en schreef. ( Het 
was gewoon gezond verstand en ze 
hadden achteraf in alles groot gelijk, 
hetgeen ze natuurlijk nooit ruiterlijk 
gekregen hebben.) Deze Hermans was 
op bezoek geweest in Zuid Afrika, 
hetgeen in die tijd gelijk stond aan de 
doodzonde. Amsterdam liep natuurlijk 
voorop in de verontwaardiging, zie 
wat er heden ten dage gebeurt, en ver-
klaarde bij monde van ik meen het ge-
meentebestuur dat Hermans “niet meer 
welkom was in Amsterdam”. Toen 
was er een discussie op de TV waar 
Karel van het Reve tot mijn innige 
voldoening de enige was die zei dat ie 
het hele gedoe bespottelijk vond en op 
een gegeven moment baste: “Niet meer 
welkom? En wat betekent dat dan? Dat 
ie niet meer in de tram mag?”
Het suddert nog in mijn oor.

Stemmen in mijn oor
Waar ik de vorige keer mee bezig was, als u het zich nog herin-
nert, was het ophalen van herinneringen uit mijn jonge leven, 
en meer speciaal bepaalde zinnen die mensen tegen je gezegd 
hebben en die je om de een of andere reden nog in je oren hoort 
naklinken alsof ze vijf minuten geleden zijn gezegd. Ik zal toch 
wel niet de enige zijn die dat heeft.
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De Zwarte Poort (Porta Nigra), een Romeins poortgebouw in Trier
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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

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

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!

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

✓	 Technische én medische kennis onder 
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

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

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

SANDERS
GERSE

GASTEN

Elke zaterdag 
om 17:00 uur 

op TV Rijnmond
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 
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  Kerstst–t– – en Nieuwjaarreizen n  

 Kerst busvakantiess 

Kerst busreis Oostst-t-Frieslandd 
5 dagen All Inclusive Dorf-Wangerland € 483,- p.p. 
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Kerst busreis Valkenburg
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5 dagen Hotel Op de Boud € 459,- p.p. 
 

g p
Kerst busreis Appelscha
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5 dagen Hotel Appelscha € 479,- p.p. 

Kerstst–t  en/of Nieuwjaars s  Kersrsrsstt–– eeeeeeeenn/of N
autovakanties
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Kerst autovakantie All Inclusiveve 
 

4 dagen Wunderland Kalkar € 339,- pp.  
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Kerst autovakantie All Inclusive

p
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5 dagen De Bonte Wever va. € 379,- p.p.  
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Kerst autovakantie Valkenburg
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5 dagen Hotel Op de Boud va. € 335,- pp.  
 

g p ,
Kerst en Oud & Nieuw Drenthe
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9 dagen Hotel Appelscha va. € 675,- pp.  
 

g pp , pp
Oud & Nieuw autovakantie Valkenburg 

4 dagen Hotel Op de Boud va. € 195,- pp.  



Ken je dit nog? Bootjes op het droge. Maar waar? Herkent u het? Welke jachthaven is dit? Heeft u daar 
herinneringen aan? Of misschien aan andere jachthavens voor de pleziervaart in Rotterdam? We zijn weer 
benieuwd naar uw verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden. Schrijf ons, zodat we het met elkaar kun-
nen delen. Dat kan naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De Oud-Rotterdam-
mer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto 
ook in groot formaat bekijken.  

Ruud Kuipers: “Dit is Jan van Oort, een kinder-
boekenschrijver en striptekenaar. Hij is vooral 
bekend geworden als bedenker van Paulus de 
boskabouter. Hij was na het conservatorium 
violist geworden bij het Amsterdamse Concert-
gebouworkest, maar omdat er in de Tweede 
Wereldoorlog niet meer gespeeld kon worden, 
ging hij zich op het striptekenen toeleggen. Hij 
tekende een aantal kabouters en liet zijn vrouw 
de beste uitkiezen. Die beste werkte hij uit tot een 
kinderboekfi guur en gaf hem de naam Paulus. 
Vanaf 1946 verscheen Paulus de boskabouter als 
stripverhaal in het Vrije Volk onder het pseudo-
niem Jean Dulieu. Hij koos deze naam om, als het 
mis zou gaan, zijn goede naam in de muziek niet 
te schaden. In 1984 zette hij een punt achter zijn 
Paulus-creatie. Hoewel hij geen enkele opleiding 
heeft gehad voor striptekenaar heeft hij er toch 
zijn beroep van kunnen maken. Ikzelf luisterde 
altijd naar de hoorspelen op de radio in de jaren 
vijftig en begin jaren zestig. Ik vond dat altijd 
prachtig.“

Joop Spiering: “Dit is schrijver, tekenaar en hoor-
spelacteur Jan van Oort uit Soest (1921-2006), 
beter bekend als Jean Dulieu, de bedenker van 
Paulus de boskabouter. Hoewel er veel verhalen 
van Paulus in diverse kranten en tijdschriften 

stonden en er ook boekjes verschenen, werd hij 
pas echt beroemd op de radio. De VARA zond 
tweemaal per week tien minuten een vervolgver-
haal uit, wat ik als kind zeer spannend vond. Du-
lieu deed alle stemmen zelf. De uil Oehoeboeroe, 
de raaf Salomo, de heks Eucalypta en natuurlijk 
Paulus. Alleen het elfje, prinses Priegeltje, werd 
gedaan door zijn veertienjarige dochter Dorinde. 
De bekende tune van het hoorspel heet ‘Dance of 
An Ostracised Imp’ van Frederic Curzon. Behalve 
wat lp’s is er van de radioserie niets bewaard 
gebleven. In het begin van de jaren negentig heeft 
de VPRO-radio enige verhalen herhaald. Deze 
waren afkomstig van particulieren. Ook ver-
schenen hiervan cassettes en cd’s en een acht-cd 
luisterboek van uitgeverij Rubinstein. In de jaren 
zeventig kwam Paulus ook op de televisie als 
poppenserie, weer met de stemmen van Dulieu. 
Jaren later nogmaals, maar nu met de stemmen 
van De Fabeltjeskrant. Wat de foto betreft: ik zou 
niet weten in welke boekhandel dit is.”

Fred van den Bogaard: “Jean Dulieu, pseudoniem 
voor Jan van Oort (dus eigenlijk gewoon de verta-
ling van zijn naam in het Frans), die nostalgische 
herinneringen oproept. In mijn jeugd was er op 
de radio een tien minuten durend hoorspel over 
de avonturen van Paulus de Boskabouter. Ik ben 

van ’49, dus ik zal ten gevolge van de puberteit 
waarschijnlijk op zeker moment zijn afgehaakt en 
niet alle uitzendingen meer gevolgd hebben, maar 
ik kan me herinneren, dat ik, als kleine man voor 
het slapengaan, luisterde naar Paulus. Met zijn 
vrienden Oehoeboeroe, de wijze uil en Gregorius, 
een beetje wazige fi guur. Zijn vijanden waren Eu-
calypta, de heks en Krakras, een raaf. En dan ver-
geet ik er ook nog best een paar. Ik meen me te 
herinneren, dat Jean alle stemmen zelf deed. Aan 
de verhalen zat ook altijd wel een educatief tintje. 
Voor onze generatie is Paulus beslist een begrip. 
Wij hadden ook een vreselijke buurvrouw en die 
eerden wij natuurlijk met de bijnaam Eucalypta. 
Ik kan me ook herinneren, dat mijn vader even-
eens met veel genoegen luisterde. Waarschijnlijk 
zaten er ook voor volwassenen best leuke bood-
schappen in de verhalen. De Fabeltjeskrant had 
jaren later eenzelfde effect. Op de Hogere School 
voor Scheepswerktuigkundigen schaamden wij 
ons er niet voor naar de Fabeltjeskrant gekeken te 
hebben. Leuke herinneringen.”

Albert Bakker: “Dit is de man die het legendari-
sche personage Paulus de boskabouter bedacht. 
Maar bij ons thuis was dat 
andere personage uit die 
strip nog veel populairder. 
Vooral dankzij de poppen 
op televisie. Eucalypta, die 
ouwe heks met die krassende, 
krijsende stem en grote 
ogen. Een engerd eerste klas 
voor kinderen. Maar later 
noemden we ook heel veel 
oude vrouwtjes in de buurt 
en op school Eucalypta als 
ze onaardig waren. We had-
den bijvoorbeeld een juf de 
bijnaam Eucalypta gegeven, 
evenals een vrouw in de 
buurt, die een keer onze bal 
had afgepakt omdat-ie voor 
de zoveelste keer vanaf het 
garagepleintje in haar tuin 

was geschopt. Ook vandaag de dag hoor je die 
naam nog wel eens als het over een niet geliefd 
persoon gaat... Bijzonder toch wel, want die serie 
en strip zijn toch al vele jaren geschiedenis.”

Anneke Zweers: “O, wat leuk, Paulus de boska-
bouter! Daar was ik vroeger gek op. Met dat rare 
piepstemmetje! En Oehoeboeroe en Eucalypta. 
Echt jeugdsentiment. Helaas voor jullie heb ik 
geen fl auw idee waar de foto gemaakt is. Ik weet 
dat het om Paulus gaat, omdat ik de foto heb 
uitvergroot op mijn computer. Dan kun je het 
zien op de voorkant van het boekje dat wordt 
gesigneerd door de schrijver. Zijn naam weet ik 
niet meer. Aan de boekenrekken te oordelen is 
het, denk ik, eerder in een bibliotheek dan in een 
boekhandel, maar ik kan me vergissen. Wat mij 
nu al uren door mijn hoofd gaat is dat muziekje 
dat bij de poppenserie op televisie werd gebruikt 
aan het begin en het eind. Heerlijke herinnering 
aan veel kinderpret. We zaten met de broertjes en 
zusjes bij oma voor de televisie op de grond te 
wachten tot het ging beginnen. Wat een tijd.”  

 Kinderpret met Paulus de boskabouter   
Het aantal reacties op onze ‘Ken je dit nog’-foto nummer 226 was eerlijk gezegd 
bescheiden. Begrijpelijk, want het was dit keer zeker geen gemakkelijke op-
gave. De schrijver op de foto, die zijn boek signeert, was misschien ook niet heel 
herkenbaar gefotografeerd. En bovendien ook nog eens geen Rotterdammer. Wel 
zat hij in een Rotterdamse boekhandel of bibliotheek. We zijn er nog steeds niet 
achter welke. De schrijver is in ieder geval geen onbekende. Het was Jean Dulieu, 
ook bekend als Jan van Oort. De man achter... Paulus de boskabouter! En daar 
hebben toch ook heel wat Rotterdammers hun eigen herinneringen aan, zo bleek 
uit de reacties. Lees maar!
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 226   

Ken je dit nog?  228   Nr.

Nr.

 De verhalen van Paulus de boskabouter verschenen ook op grammofoonplaatjes.   
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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,-

  

 
 

 

  

   

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,-

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

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.

Hulp nodig bij donorregistratie?
Kom naar de bibliotheek!

  ■ Aanmaken van een DigiD
  ■ Workshops Hulp bij donorregistratie
  ■ Gebruik van pc en internet

Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek en 
de hulp is gratis.

Centrale Bibliotheek | Hoogstraat 110 | Rotterdam
Locatie Zuidplein | Annie M.G. Schmidtplein 11 | RotterdamLocatie Zuidplein | Annie M.G. Schmidtplein 11 | Rotterdam

www.bibliotheek.rotterdam.nl/donor

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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



Een paar jaar geleden hebben 
mijn vriend en ik elkaar op 
een verjaardag ontmoet. Het 
klikte en we zijn al snel gaan 
samenwonen. Nu wilden we 
eigenlijk eind dit jaar gaan 
trouwen. Maar is dit – nu met 
corona en alle onrust die het 
geeft – wel verstandig of kun-
nen we het beter uitstellen?

Corona en de maatregelen om 
besmettingen te voorkomen hebben 
grote gevolgen. We moeten afstand 
houden, werken vaker thuis, ouderen 
vereenzamen eerder en bruiloften 
worden uitgesteld. Natuurlijk is het 
veel leuker en feestelijker als een 
huwelijk groots gevierd kan worden, 
met alle vrienden en familie erbij. De 
coronamaatregelen staan dat echter 
niet toe. Toch kan het verstandig 
zijn de huwelijksvoltrekking (op een 
eenvoudige manier) te laten doorgaan 
en alleen het grote feest uit te stellen. 

Anders dan bij samenwonen, worden 
met een huwelijk (en geregistreerd 
partnerschap) namelijk veel zaken 
wettelijk geregeld die voor u van 
belang kunnen zijn.
Denk bij het aangaan van een hu-
welijk aan de (sinds 2018 beperkte) 
gemeenschap van goederen, die 
automatisch ontstaat. Deze beperkte 
gemeenschap houdt in dat niet alle 
bezittingen en schulden gemeen-
schappelijk worden. Het vermogen 
dat echtgenoten al hadden vóór het 
huwelijk blijft privé en ook vermogen 
dat ze verkrijgen via een erfenis (of 
schenking) blijft privé. Hier kan bij 

huwelijkse voorwaarden van worden 
afgeweken. Bij samenwonen is 
wettelijk niets geregeld. Alles wat u 
geregeld wilt hebben, moet worden 
vastgelegd in een (bij voorkeur notari-
ele) samenlevingsovereenkomst.

Anders dan bij samenwonen, gelden 
er tijdens het huwelijk ook belang-
rijke regels waardoor echtgeno-
ten onderling beter tegen elkaars 
handelen beschermd worden. Zo is 
voor bepaalde handelingen (verkoop 
woning, aangaan hypotheek, doen van 
grote schenkingen) altijd toestem-
ming van de ander vereist. Hoewel 

tegenwoordig ook samenwonende 
partners aangemerkt kunnen worden 
als partner in een pensioenregeling, 
is dit door een huwelijk in elk geval 
automatisch geregeld.

Bij het einde van een huwelijk zijn er 
ook regels die bij samenwonen niet 
automatisch gelden; denk bijvoor-
beeld aan alimentatie. En de langstle-
vende echtgenoot wordt bij overlijden 
van de ander, goed beschermd. 
Deze is zonder testament namelijk 
automatisch erfgenaam en bovendien 
gelden er voor een echtgenoot wet-
telijke rechten (bijvoorbeeld omtrent 
de woning en de inboedel) als er wel 
een testament is en de echtgenoot er 
daarin niet zo goed van af komt.
Ook voor de fi scus gelden er veelal 
andere bepalingen of zijn deze er 
vanaf dag 1 bijvoorbeeld met betrek-
king tot fi scaal partnerschap of hoge 
partnervrijstelling bij erven. De keuze 
is aan u, maar het is duidelijk dat na 
het ja-woord in een keer veel geregeld 
is. Als dit de gevolgen zijn die u op 
korte termijn in elk geval afgedekt 
wilt hebben, zouden wij zeggen: 
trouw nu en bewaar het feest voor 
later; wat in het vat zit, verzuurt niet.  

 Huwelijk wel of niet 
uitstellen vanwege corona   
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Legaat aanvaarden
Een legaat is een onderdeel van 
het testament waarin aan bepaalde 
mensen of instellingen een goed of 
geldbedrag wordt toegekend. Het 
legaat is daarmee een schuld in de na-
latenschap. Anders dan bij een erfe-
nis, hoeft de ontvanger van het legaat 
dat niet offi cieel te aanvaarden, maar 
als een legataris het legaat niet wil 
hebben, moet dit wel ondubbelzinnig 
worden kenbaar gemaakt. Nog een 
ander verschil met een erfenis is dat 
een legaat niet in zijn geheel hoeft te 
worden aanvaard; de ontvanger mag 
aangeven wat hij wel of juist niet uit 
het legaat wil ontvangen. Als het een 
item uit de nalatenschap betreft, moet 
dit legaat direct worden afgegeven; 
een geldbedrag is pas na zes maanden 
opeisbaar.

De executeur en aanvaarden 
van zijn taak
Is er in een testament een executeur 
benoemd, dan moet deze zijn rol nog 
wel offi cieel aanvaarden voordat hij 
aan de slag kan gaan. Dit aanvaar-
den, gebeurt bij de notaris die deze 
aanvaarding opneemt in de verklaring 
van erfrecht of de akte van execu-
tele. Vervolgens kan de executeur 

met een van de akten aan de slag 
gaan. De executeur heeft een aantal 
wettelijke taken. Zo moet hij een boe-
delbeschrijving opstellen waarin de 
verschillende bezittingen en schulden 
van de overledene staan opgesomd, 
een voorstel tot verdeling maken en 
uiteindelijk rekening en verantwoor-
ding afl eggen aan de erfgenamen. In 
ieder geval raden wij de executeur 
aan regelmatig met de erfgenamen te 
overleggen of informatie uit te wis-
selen, zodat deze op de hoogte zijn en 
blijven van de voortgang.

Fictief vruchtgebruik
Had de eerstoverleden echtgenoot 
geen testament of hebben de erven 
een rente van 0 procent afgesproken 
over de erfenis, dan neemt de waarde 
van de erfenis voor de kinderen voor 
de berekening van de erfbelasting af 
met een factor die leeftijdsgebonden 
is. Naarmate de langstlevende echtge-

noot ouder is, neemt de factor af. Bij 
een 62-jarige weduwe is de factor 
bijvoorbeeld 10; is zij twintig jaar 
ouder dan is de factor 4. Deze factor 
moet vermenigvuldigd worden met 6 
procent. De waarde van dit zoge-
noemde fi ctief vruchtgebruik (erfenis 
maal 6% maal factor) wordt opgeteld 
bij de verkrijging van de langstleven-
de ouder. De waarde van het fi ctief 
bloot eigendom (erfenis min waarde 
fi ctief vruchtgebruik) wordt belast bij 
de andere erfgenamen/kinderen. Van 
deze waarde (bijvoorbeeld 60/40 pro-
cent van de erfenis bij 62 jaar) wordt 
eerst de vrijstelling erfbelasting 
afgetrokken. Dat wat rest, is belast 
met erfbelasting. Fictief vruchtge-
bruik zorgt over het algemeen bij het 
eerste overlijden van een (echt)paar 
voor een (veel) lagere aanslag dan in 
het geval dat over een erfenis met een 
rente van 6 procent samengestelde 
rente wordt gerekend.

Uit de praktijk 

Er zijn verschillende manieren om erf-
belasting te besparen. Een die iedereen 
wel kent, is het doen van schenkingen. 
Bij leven al het nodige weggeven, 
maakt de erfenis nu eenmaal kleiner. 
Een andere methode is het opnemen 
van een opvullegaat in het testament, 
bedoeld om optimaal gebruik te maken 
van de vrijstellingen erfbelasting. Een 
kind erft dan niet meer dan de vrijstel-
ling (€ 20.946) of bij grotere erfenissen 
niet meer dan € 126.723 (2020) plus 
de vrijstelling, waarvoor het 10% tarief 
geldt. Door de langstlevende partner 
dan het meerdere te laten erven, kan 
deze gebruik maken van de veel hogere 
vrijstelling voor partners (€ 661.328 in 
2020). Maar ieder voordeel heeft ook 
hier zijn nadeel, want: nu minder erf-
belasting betalen, betekent volgens de 
regels meestal: later meer betalen. Ook 
dat is op te lossen als de langstlevende 
partner bij leven gaat schenken en zo 
het eigen vermogen verlaagt. Wordt 
er bovendien 6 procent samengestelde 
rente vergoed over de erfenissen van de 
kinderen, dan neemt de nalatenschap 
van de langstlevende partner nog meer 
af. Aan ons de taak dit allemaal goed uit 
te leggen en, indien gewenst, in de jaren 
daarna verder te begeleiden. Kosten ma-
ken nu bespaart erfbelasting later. Maar: 
belasting voorkomen is leuk, maar dur-
ven leven is beter. Heeft u vragen over 
deze of andere erfkwesties, maak dan 
eens een afspraak. Dit kan vrijblijvend 
op een van onze erfcoach-spreekuren. 
Zie www. akto.nu of 010-3130823.  

?

Ruim eens lekker op  We 
bewaren van alles dat later mis-
schien nog bruikbaar is. Mijn 
moeder vond dat spullen die een 
jaar niet nodig zijn geweest wel 
weg konden. Dus ga eens door de 
kasten en laden en doe weg wat 
over de datum is of toch niet meer 
gebruikt zal worden. Wellicht vindt 
u nog iemand die er belangstelling 
voor heeft.

Vraag een reclamecheque
Is het product in de reclame al 
uitverkocht en is het geen op-is-
op-actie, vraag dan om een recla-
mecheque waarmee u het product 
later toch met korting kunt kopen.

Iedere euro telt  Het is mak-
kelijk toe te geven aan de behoefte 
een uitgave te doen, ook al is het 
maar 1 euro. Toch tellen al die 
keren een euro uitgeven aardig 
op. Realiseer u dat ook 1 euro het 
verschil maakt.



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 13 oktober 2020    pagina 8   

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

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

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

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

*indien voorradig

Ziet u er ook zo tegen op?
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

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

Al meer dan 40 jaar uw 
senioren specialist!!

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

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 K

Inlichtingen: Alblasserwaard Makelaars en Taxateurs 

Thorbeckelaan 1, 3362 BL Sliedrecht

T 0184 - 670 733

E wilhelminakwartier@alblasserwaard.nl

Ontwikkelaar:

Appartement type K
•   100 m2  woonoppervlak
•   44 m2 woonkamer met schuifpui
•   Tuin of balkon
•   Drie slaapkamers
•   Luxe badkamer
•   Privé parkeerplaats en berging

TE KOOP



Het rijke luxe leventje als tweever-
dieners was even voorbij. De auto 
verkocht en voortaan met de brommer 
naar het werk bij Van Gend & Loos 
aan de Westzeedijk in Rotterdam. De 
vakanties vierden we bij de schoonou-
ders in de Achterhoek of we leenden 
de wagen van mijn schoonvader om 
in een gekregen bungalowtent te gaan 
kamperen. Financieel wat minder, 
maar de mooiste tijd van mijn leven 
met ons gezinnetje. Dat onze kinderen 
zo goed terecht zijn gekomen en prima 
voor zichzelf kunnen zorgen, hebben 
ze aan hun moeder en een klein beetje 
aan hun vader te danken, maar zal ook 
zeker met hun goede eigenschappen 
te maken hebben. Ze zijn zelfs nu nog 
vaak verstandiger dan wij. We hebben 
veel geluk gehad met onze dochters.

Streng doch rechtvaardig
Dat mijn steentje dat ik bijdroeg aan 
de opvoeding een klein zwart randje 
bevatte, viel mij dus rauw op het dak. 
Streng doch rechtvaardig, dacht ik 
altijd van mezelf. Ik vond die alterna-
tieve opvoeding, die in die tijd steeds 
meer in zwang raakte, maar niks. 
Dat elke berisping als discussiepunt 
in de agenda werd gezet en van alles 
en nog wat met die jonge kinderen 
op gelijkwaardig niveau besproken 
werd. Nee, dan toch liever zoals ik 
het bij mij thuis gewend was. Vader 
en moeder hadden het gewoon voor 
het zeggen. Maar dan zonder angst en 
slaag natuurlijk. Ik was wel een beetje 
bang voor mijn vader. Dat was echt 
een driftkikker, die zomaar uit zijn slof 
kon schieten. Al gebruikte hij daar, op 
het harde slaan op de tafel na, verder 

geen geweld bij, hoor. Maar je schrok 
je rot als hij zo tegen je uitviel en min 
of meer dwong die verschrikkelijke 
witlof of spruitjes te eten. Kokhalzend 
probeerde je het, met als resultaat dat 
je je bord mocht oppakken en naar de 
keuken werd verbannen. Best een straf 
voor een klein kind in een groot gezin, 
al was het een prima moment om de 
gewraakte etenswaren stiekem in de 
afvalbak te doen verdwijnen.

Echte sadist
Nee, als er al van geweld sprake was 
in mijn ouderlijk huis, dan ging dat 
in de juiste proporties en had je het 
echt verdiend. Niet dat de kastijding 
veel uithaalde. Je was het zo weer 
vergeten. Een draai om de oren was 
nog gemeengoed in die tijd. Zelfs door 
de onderwijzer op school en je liet 
het wel uit je hoofd daar thuis over te 
klagen. Kon je het nog eens dunnetjes 
over krijgen, omdat de meester daar 
wel een goede reden voor gehad zou 
kunnen hebben. Nou, dat zag ik toch 
anders. Zeker als ik er achteraf over 
nadenk. Er zat soms een echte sadist 
bij die onderwijzers. Maar dat had je 
toen niet in de gaten. Het was heel 
normaal, dat geweld tegen kinderen. 
Gewoon met de mattenklopper als je 
het te bont maakte en na de zoveelste 
waarschuwing van je ouders om nu 
eindelijk te gaan slapen, toch weer 
lekker aan het keten was. Kon aardig 
zwiepen hoor, die mattenklopper. En 
mijn moeder hard slaan. Gelukkig 
zaten er nog een laken en deken tus-
sen, dus echt striemend werd het niet. 
Normaal werd met die mattenklopper 
het stof uit de traploper geslagen. 

Het kleed dat op onze trap lag, werd 
met goudkleurige roeden op elke tree 
op zijn plaats gehouden. Die roeden 
werden elke vrijdag losgemaakt en 
het kleed daarna buiten over een 
keukentrap gehangen. En dan werd er 
lekker op los geslagen bij ons in de 
Breitnerstraat, waar meer huisvrouwen 
zich uitleefden op hun tapijt. Alsof ze 
de zorgen en frustraties van de hele 
week even wilden afreageren.

Over de knie
Als ik het echt te bont had gemaakt, 
werd mijn vader ingeschakeld voor 
de lijfstraf. “Wacht maar tot je vader 
thuiskomt!”, was een veel gehoord 
dreigement in die tijd. Dan moest je 
over de knie en kreeg je een pak slaag 
voor je billen. Al was de vernedering 
pijnlijker dan de slagen die je moest 
incasseren. De voorzorgsmaatregel 
die ik nam, door tijdschriften in mijn 
broek te stoppen, werd al heel snel 
doorzien en, hoewel hij moeite had 
zijn lach te bedwingen, weerhield dat 
hem niet een paar ferme tikken op 
mijn blote billen uit te delen. Maar je 
had het dan ook echt wel verdiend. 
Wezen vlotje varen in de singels in 

Rotterdam en daarbij een nat pak op-
gelopen of schooien in de bouw waar-
bij je de bewaker van het spul met zijn 
grote waakhond achter je aan kreeg 
en je een gat in je knie viel, waar ik 
nu nog een litteken van heb, maar 
nog erger ook een gat in je broek. 
Met je nieuwe zondagse schoenen 
gevoetbald, zodat op de eerste dag de 
neuzen al kaal waren. Of een zeikerd 
opgelopen bij het ijsje piepen.

Armoe
Een ramp in een groot gezin, waar elk 
dubbeltje tig keer werd omgedraaid 
voor het aan dergelijke zaken besteed 
werd. Meestal moest je het met de 
afdankertjes van je oudere broers 
doen. Liep je de hele winter in een 
korte broek en op sandalen. Werd die 
ene rookworst verdeeld tussen zeven 
personen en was het vechten om het 
kontje waar een zilverkleurig labeltje 
aan hing. En waren bruine bonen met 
stroop of rijst met boter en suiker een 
prima alternatief als het vlees te duur 
was. En waren de wentelteefjes een 
traktatie, terwijl het te hard geworden 
oude brood niet weggegooid hoefde 
te worden of mee gegeven met de 
schillenman die met paard en wagen 
wekelijks de appel- en aardappelschil-
len kwam ophalen. Ja, misschien was 
het armoe, maar ik heb er niet onder 
geleden. Prima jeugd gehad al was de 
school een kwelling voor me. Maar 
je wist niet beter, zo was het in menig 
ander gezin bij ons in de buurt.

Zelfkastijding
Dat driftige heb ik dus van mijn vader 
meegekregen. Niet dat het geweld-
dadig werd voor mijn gezinsleden; 
nee, meestal moest er iets van mijzelf 
het ontgelden. Er moest iets onherstel-
baar kapot. Was je bezig een mooie 
schemerlamp te repareren en als het 
dan niet wilde lukken vloog ie zo door 
de kamer. Achter de kerstboom aan 
die het even daarvoor ook al moest 
ontgelden, omdat ie alle medewerking 
weigerde en vertikte netjes rechtop te 

blijven staan. Het was meer zelfkastij-
ding, die ontlading van overspannen 
woede in mij. Mijn lievelingsplaat in 
tweeën of de draaitafel in stukken. 
Een werkstuk verscheurd. Ik zat op de 
Professor Hugo de Vries tuinbouw-
school in Rotterdam. Nog hoor ik af 
en toe mijn zus meesmuilend vertellen 
over mijn vruchteloze pogingen 
een tuintekening met een speciale 
tekenpen netjes in dunne lijntjes met 
Oost-Indische inkt op papier te zetten, 
waarbij op het eind dan toch weer 
een vlek verscheen. In machteloze 
woede verscheurde ik het hele zaakje 
en smeet het door de kamer. Met de 
inkt er achteraan. Had ik alleen mezelf 
mee. Dat huiswerk moest toch af. 
En als ik dan weer wat bedaard was, 
moest ik alles ook nog schoonmaken 
en opruimen.

Niet over rozen
Op het werk was ik de rust en vrien-
delijkheid zelve, in de buurt van col-
lega’s dan toch. In de beslotenheid van 
de cabine van je vrachtwagen kon het 
wel eens misgaan. Kon ik een adres 
niet vinden of stond er weer een file, 
terwijl een klant op je zat te wachten. 
Kreeg je een rood waas voor de ogen 
en ging je even verbaal helemaal los. 
Maar dan was je het ook weer kwijt. 
Als Onze Lieve Heer al die oproepen 
en verwensingen serieus zou nemen, 
kon ik dat plaatsje in de hemel wel 
vergeten. Hoe vaak heb ik ja gezegd, 
terwijl ik eigenlijk nee bedoelde. Dat 
extra ritje ‘s avonds bijvoorbeeld. 
Zag ik weer mijn kleine kinderen niet 
die dag. Maar extra werk was altijd 
welkom voor de centjes, dus je durfde 
gewoon geen nee te zeggen, bang 
om de volgende keer overgeslagen te 
worden. En dan was je weer heel laat 
thuis. Nee, het leven ging niet altijd 
over rozen, maar ik ben er niet echt 
slechter van geworden.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Draai om je oren vroeger heel normaal
Ik ben geen gewelddadig type, dus ik schrok wel toen mijn 
oudste dochter laatst fijntjes opmerkte dat ze toch wel eens 
een corrigerende tik van mij had moeten incasseren. Ik kan mij 
er niks van herinneren. Helemaal weggestopt. Ging er eigenlijk 
altijd prat op dat onze opvoeding prima lukte zonder mijn handen 
te gebruiken. Nou ja, de opvoeding kwam grotendeels voor re-
kening van mijn ega, die daarvoor gedurende hun jeugd gestopt 
was met werken in de verpleging. Zelf maakte ik lange dagen 
om ons, toen nog best karig, inkomen aan te vullen.
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“Wacht maar tot je vader thuiskomt...” (foto Wim van der Klein)

Voor wie iets had uitgehaald dreigde de mattenklopper...
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Kiest u voor vijf gangen Wild met bier of Wild met wijn?
Wie gezellig bier of wijn wil 
proeven, in combinatie met 
een heerlijk 5-gangen wild-
menu, kan vrijdag- en zater-
dagavond 30 en 31 oktober 
en zondag 1 november zijn 
hart ophalen op Leefgoed de 
Olifant. Zowel in restaurant 
& terras De Dames als in De 
Kas vertelt een gerenom-
meerde sommelier over de 
dranken die daar bij smaken 
en hoort u over de bereidingswijze van het wild. Vrijdag en zondag is het Wild met wijn en op 
zaterdag is het Wild met bier. De ticketprijs van € 52,50 p.p. is inclusief de bijpassende drank die 
bij de gangen wordt geserveerd. Er zijn trouwens ook nog enkele tickets beschikbaar voor een 
exclusief optreden van cabaretier Marjolein Meijers, inclusief 4-gangendiner, op zondag 17 okto-
ber 16.00 uur voor € 47,50. Het à la carte restaurant & terras De Dames op Leefgoed de Olifant 
is open van woensdag tot en met zondag van 11 tot 22 uur. Terrasbezoek of lunch gaat zonder 
reserveren. Dineren uitsluitend op reservering. Het prachtige Leefgoed met Beeldentuin vindt u 
aan de rand van Park Hitland bij de historische werkhaven van Ver-Hitland midden in de natuur 
op een kwartiertje van hartje Rotterdam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Toegang 
en parkeren is gratis. Reserveren, boeken, het menu en het culturele en culinaire programma: 
Leefgoed.nl/agenda, of 0180-323 414.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus
  Voor het verlengen van uw 
rijbewijs heeft u een brief 
ontvangen van het CBR, 
waarin staat dat u door 
een onafhankelijk oogarts 
aanvullend gekeurd moet 
worden. Mogelijk hebt u te 
maken met maculadegene-
ratie, glaucoom of staar, ziet 
u minder dan gemiddeld of 
hebt u al langer dan tien jaar 
diabetes. Maar waar kunt u 
nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor 
rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (CO-
VID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten 
en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 010-2361939 
(di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. 
Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@
dehesse.nl – www.dehesse.nl

Bibliotheek helpt bij vragen over donorregistratie
  De Centrale Bibliotheek in Rotterdam en de 
bibliotheek Zuidplein gaan 50-plussers (en 
anderen) helpen bij de donorregistratie die 
sinds juli gaande is. Ze gaan tijdens bijeen-
komsten op 28 oktober en 4 november samen met belangstellenden het Donorregister bekijken 
en helpen bij het invullen van uw keuze. U heeft alleen uw DigiD nodig. Heeft u nog geen geldig 
DigiD? Kom dan eerst naar een Digicafe bij u in de buurt. Dan vraagt de bibliotheek er samen 
met u een voor u aan. U kunt deze daarna meenemen naar de workshop en leren hoe u ermee 
werkt. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.rotterdam.nl/donor

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

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

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

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zaterdagen 17 en 31 oktober

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

    Woensdag 28 oktober en woensdag 4 november

Vragen over de nieuwe Donorwet? De bibliotheek helpt u verder!
  Op 1 juli is de nieuwe donorwet 
ingegaan. Alle mensen van 18 
jaar en ouder, die ingeschreven 
zijn in een Nederlandse gemeente, 
komen dan in het Donorregister. 
U kunt zelf aangeven of u wel of 
geen donor wilt worden. Heeft 
u hierover een brief ontvangen 
en hulp nodig? Kom dan op 28 
oktober naar de bijeenkomst ‘Hulp 
bij donorregistratie’ in de Centrale 
Bibliotheek en in Rotterdam of op 
4 november naar de bibliotheek Zuidplein. De bijeenkomsten zijn gratis en duren circa 2 uur. U heeft 
alleen uw DigiD nodig. De bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek wordt gehouden in de fi lmzaal op de 
vierde verdieping. Beide bijeenkomsten zijn ’s ochtends van 10.00 tot 12.00 uur. Meld u aan voor een 
workshop door een email te sturen met uw naam, telefoonnummer, e-mailadres naar mediacoach@
bibliotheek.rotterdam.nl. Laat ons weten of u naar de Centrale Bibliotheek of Zuidplein komt.

    Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober en zondag 1 november

Wild weekend met wijn- of bierproeverij
Wie gezellig bier of wijn wil proeven, in combinatie met een heerlijk 5-gangen wildmenu, kan vrijdag- 
en zaterdagavond 30 en 31 oktober en zondag 1 november zijn hart ophalen op Leefgoed de Olifant. 
Zowel in restaurant & terras De Dames als in De Kas staat alles veilig op afstand en wordt u wijzer op 
gebied van wijn of bier. 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 postze-
gelalbums van opa op zolder. Een 
open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis 
wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, 
nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies over verkoop 
of verzekering. Info: 030-6063944 
of kijk op www.mpo.nl. Meer info 
elders op deze pagina’s.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblij-
vende 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 don-
derdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat 
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur 
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs 
en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een 
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-
6063944.   
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Heintje was voorbestemd om priester 
te worden, maar na zes jaar studie als 
zodanig werd hij agent van politie 
te Rotterdam. Later behaalde hij de 
hoogste sporten op de maatschappe-
lijke en politionele ladder. Hij kwam 
uit een kleine gemeente in de buurt 
van Nijmegen. Hij was in de kost bij 
een oude dame in tuindorp Vreewijk. 
Ook zij kreeg het Heintje-gevoel, 
want de politiesalarissen waren in die 
tijd, net als nu, niet bijzonder hoog. 
Half in de maand hadden de meeste 
agenten speculaas of snijkoek op hun 
boterham, maar Heintje at broodjes 
met rosbief, die hij van zijn kostvrouw 
meekreeg.
Zo’n inwerkperiode duurde drie 
maanden. Op een regenachtige nacht 

surveilleerden wij met de C10 op de 
Brielselaan. Ik als bestuurder, want 
een leerling mocht niet aan het stuur 
van een dienstauto. Onze ogen wer-
den, ter hoogte van de Hellevoetstraat, 
getrokken naar een jongeman, duwend 
achter een zware bromfiets met een 
lekke band. Wij stopten en spraken 
hem aan. Op onze vragen vertelde hij 
een opvarende van een binnenvaart-
schip te zijn, liggend in de Waalhaven. 
De eigendomspapieren van de brom-
fiets zouden daar ook liggen. In die 
tijd stond ‘dienstverlening’ hoog in het 
vaandel bij de politie en de C10 bood 
ruimte genoeg om de bromfiets te 
vervoeren. Ik stelde voor de bromfiets 
in de C10 te hijsen en de jongen met 
zijn bromfiets naar het binnenvaart-
schip te brengen. Daar zou hij ook de 
eigendomspapieren tonen. 

Kuierlatten
De C10 was een geweldige auto, maar 
je tilde je een breuk bij het inladen 
van een bromfiets (bij de nieuwere 
types C10 was hiervoor een oprij-
plank aanwezig), maar toen stond ik 
gebogen aan het voorwiel te trekken 
en de twee jonge kerels zouden hem 
erin tillen. Plots schoot de bromfiets 
als een projectiel terug en viel op 
straat. De jongeman (ik zal hem, zoals 

later zou blijken, de ‘dief’ noemen), 
nam de kuierlatten en Heintje ging er 
achteraan. Voordat ik weer achter het 
stuur van de C10 zat, renden ze achter 
elkaar naar rechts de Katendrechtse 
Lagedijk op en vervolgens de Tarwe-
wijk in met al zijn kleine zijstraatjes 
en lage huisjes met voortuintjes, ge-
scheiden door een ligusterheg. Toen ik 
daar aankwam, waren ze nergens meer 
te vinden. Op de C10 zat een schijn-
werper, waarmee ik de zijstraatjes 
kon beschijnen. Ze waren niet meer 
te vinden. Het klamme zweet brak 
mij uit. De ‘dief’ kon mij niet veel 
schelen, maar ik was verantwoordelijk 
voor mijn pupil.

Schelden
Nadat ik de C10 snel had gekeerd en 
opnieuw alle zijstraatjes had belicht, 
zag ik gelukkig, dat ze in een voor-
tuintje stonden. Bij de eerste rit lagen 
ze nog achter een heg te rollen. Ik heb 
ze tegenover elkaar in de laadruimte 
van de C10 gezet. De bromfiets werd 
later met de combi opgehaald. Terwijl 
we richting bureau reden, begon 
Heintje onbedaarlijk tegen de ‘dief’ 
te schelden. Dat was ik, gezien zijn 
priesteropleiding, niet van hem ge-
wend, dus ik vroeg hem wat er zo ern-
stig was. Hij liet mij een winkelhaak 

van wel 20 cm in zijn rijbroek zien 
en riep dat dit de schuld van de ‘dief’ 
was. Hij vertelde dat toen hij vlak ach-
ter de ‘dief’ aanrende, deze plotseling 
stopte en op zijn hurken ging zitten, 
waardoor hij als een raket over de dief 
werd gelanceerd en op straat smakte, 
waardoor het gat in zijn broek was 
ontstaan. In mijn gedachten zag ik het 
allemaal voor me en barstte in lachen 
uit. Niet alleen door dit komische 
voorval, maar ook omdat alles goed 
was afgelopen. Ik zette de dienstauto 
aan de kant en met z’n drieën hebben 
we heerlijk uitgelachen tot verder 
rijden weer verantwoord was.

Leerlingen hebben altijd als een rode 
draad door mijn loopbaan gelopen. 
Ik had het gevoel dat ik altijd als 
‘mentor’ werd aangewezen. Soms was 
het vervelend, maar wie weet hebben 
zij mij wel behoed voor verkeerde 
dingen. Je moest natuurlijk altijd het 
goede voorbeeld geven. Of ze na 
zo’n stageperiode hoog of laag op de 
politieladder eindigden, de contacten 
bleven uitstekend en bij hun verdere 
optreden, herkende ik altijd iets van 
mijzelf in hen terug.

Aad De Knegt
adeknegt35@gmail.com

De mentor en de leerling
Alle begin is moeilijk, maar 
dat een goed begin het halve 
werk is, mag blijken uit het 
volgende. In mijn politieloop-
baan heb ik verschillende 
pupillen de eerste stappen 
geleerd in het politiewerk. 
Eén van hen was Heintje, laat 
ik hem zo maar noemen.

Heintje kwam ook bij mij thuis in 
Pendrecht en al snel was iedereen 
gecharmeerd van Heintje. Zelfs 
de parkiet werd Heintje genoemd. 

De C10, hier bij een brand bij Pakhoed.

wat dan ook ging doen op de Rechter 
Maasoever. De kerken en scholen op 
zuid waren van lieverlee ook afge-
stemd op de overwegend katholieke 
bevolkingsgroep, waar voorheen het 
protestants geloof domineerde. De 
komst van de migranten uit Brabant 
en Zeeland was sterk bepalend voor 
de bevolkingsaanwas op zuid, waar 
de nieuwe arbeiderswijken verrezen. 
De nieuwe havens en bijbehorende 
werkgelegenheid hadden een enorme 
aantrekkingskracht op de genoemde 
minderbedeelden die van elders 
kwamen. Nederland werd in die tijd 
nog altijd betiteld als een land van 
landbouw, visserij en veeteelt, waar de 
industrialisatie maar langzaam van de 
grond kwam.

Ja, wij in Rotterdam met de goederen-
doorvoer, de diverse grote scheeps-
werven, fabrieken enzovoorts, hadden 
een vrij ruime beroepskeuze. Limburg 
had zijn kolenmijnen, Twente de tex-
tiel, Noord-Brabant schoenen, sigaren 
en Philips. Veel van die industrie is in-
middels verdwenen naar de zogeheten 
lage-lonenlanden en nieuwe producten 
hebben de plaats ingenomen van het 
vroegere zo arbeidsintensieve werk. 
De olie- en de chemische industrie is 
zo’n nieuwe industrie.

Ontwikkeling
De industriële ontwikkeling is vooral 
na de oorlog enorm gestimuleerd 
en toegenomen en er ontstond op 
een zeker moment een tekort aan 
arbeidskrachten. Bedrijven gingen ze 
toen maar werven in voor ons verre 
en vreemde landen, zoals Spanje, Joe-
goslavië, Turkije, Italië en Portugal. 
De Marokkanen kwamen wat later. 
Ze werden dikwijls ‘gastarbeiders’ 
genoemd, maar die naam had bij de 
doorsneeburger geen beste klank.
Desondanks hebben velen van hen 
zich toch gevestigd in ons land en de 
meesten van hun hier geboren kin-
deren hebben zich correct aangepast 
aan de Nederlandse leefgewoonten, 
hoewel zij de afkomst van hun bui-

tenlandse ouders voor altijd met zich 
meedragen.
Wat ook zijn intrede deed door hun af-
komst was de religie uit hun land van 
herkomst, het geloof in Allah en de 
Koran. En zo maakten veel kerken in 
ons land plaats voor de moskee, waar 
de islam het voor ons vrij onbekende 
geloof is gebleven. Hoe de groei van 
het een en ander zich verder ontwik-
kelt is nog vrij onvoorspelbaar.

Vooruitgang
Wat wij als ouderen wel kunnen, is 
terugblikken en constateren dat het 
stoomtijdperk verdwenen is. Wij heb-
ben de komst van elektriciteit en de 
elektromotor ervaren. Hebben kunnen 
zien hoe ook Jan met de pet een troe-
teldiertje in de vorm van een auto kan 
bezitten en, als klap op de vuurpijl, de 
opkomst en toepassing over de gehele 
wereld van het nog lang niet voltooide 
digitale tijdperk meegemaakt.

Zoals in het door mij in de aanhef 
genoemde dorp Charlois vaak als 
waarheid wordt verkondigd “De 
Heere geeft en de Heere neemt”, zei 
een bekende filosoof uit Amsterdam, 
geboren in het Betondorp, terecht: 
“Ieder voordeel heb zijn nadeel”, wie 
het weet mag het zeggen.

Wat wij ouderen wel ervaren als reali-
teit, is de groei van de materialistische 
welvaart. Afstanden zijn overbrugbaar 
dankzij de talloze reismogelijkheden 
die we nu hebben in vergelijking met 
vroeger. Stapvoets, paard, rijtuig en 
vaartuig toen: nu trein, auto en vlieg-
tuig, wat een ontwikkeling. Al zijn 
rollator en de scootmobiel evenmin 
weg te denken in ons bestaan op deez’ 
aard. Al heeft dat tevens tot gevolg dat 
elders op de wereld veel mensen ook 
op zoek gaan naar betere omstan-
digheden en dit soms onrustbarende 
vormen aanneemt.

Maar, zoals mij opoe zaliger al zei: 
“Het zal mijn tijd wel duren, jochie.” 
Ja, ik heb opoe nog gekend, al was 
ik nog een jongen toen zij haar ogen 
sloot. Zij had immer zo’n wit kanten 
kapje op haar hoofd en twee van die 
gouden krullen opzij van haar slapen.

Het is maar om via dit beeld een 
indruk te geven van de leefomstandig-
heden nu en dat alles in een tijdspanne 
van ruim tachtig jaren.

Jan van ‘t Hof
(Jan is overleden op 18-06-2019)

Ook aan de ‘boerenzij’ veranderde veel
Ik ben in 1928 geboren in 
Charlois, een dorp gean-
nexeerd door Rotterdam in 
1895. Maar wat was het daar 
nog dorps, omstreeks de 
jaren dertig.

Rotterdammers van de Rechter 
Maasoever spraken in die tijd nog 
wat minachtend over die van zuid; het 
Overmaasse of zelfs de boerenzij. En 
op de Linker Maasoever was het heel 
normaal dat men sprak over “We gaan 
naar de stad” als men ging winkelen of 

Spaanse gastarbeiders in kamp Waalhaven, januari 1965. (foto: Henk Hartog)
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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.

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)

-€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.

hele maand oktober:

4 gehaktballen voor 5 euro

Puccinipassage 22-26  -  Capelle aan den IJssel

Slagerij Haak
1e prijswint

Zuid-Holland

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Er zijn weer 
nieuwe oogst 

peulvruchten!    

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 13 oktober 2020 pagina 13

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

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

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”
-  HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
       ( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand 
      de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
 
-  WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
 
-  ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND 
   NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
 
-  GRATIS PARKEREN
 

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

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

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, 
vrijdag gesloten 

Website: www.hogadent.nl

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Voetklachten?
  

Brandende of vermoeide voeten, 
vermoeide benen, een staand beroep?

  
Klachten aan nek, rug, schouder of knie?

  Platvoeten, diabetische voeten, 
holle voeten of spreidvoeten?

  Kramp in de kuiten of artrose?

Laat u thuis adviseren of de op maat gemaakte steunzolen 
van Fusselastic ook u verlichting kunnen bieden.

Bel voor een vrijblijvendeafspraak bij u thuis053-82 00 810

www.fusselastic.nlMeer informatie of de gratis brochure aanvragen?

Met Fusselastic steunzolen 
loopt u weer als vanouds!

“Eerst werd mijn grote teen ‘dovig’. Daarna kreeg ik een doorgezakte voorvoet”, 
vertelt gepensioneerd boerin Annie Oskam uit Meerkerk over haar voetproblemen. 
“Zonder schoenen wou lopen vanaf toen eigenlijk niet meer.”

Mevrouw Oskam kreeg steeds meer klachten totdat ze in een advertentie over de  
verende zooltjes van Fusselastic las. Na een huisbezoek en een afdruk van haar  
voeten kreeg ze op maat gemaakt zooltjes. “Wat was het aangenaam toen die  
kwamen!” Sindsdien kan ze veel beter lopen. “Ik hou het veel beter vol en met veel 
minder pijn. Gemiddeld wandel ik nu zo’n zestig tot zeventig kilometer in de week!” 
“Het is echt zo’n verademing als je beter kunt lopen en allerlei dingen kunt doen”, 
zucht ze opgelucht. En de zooltjes passen overal in: van sport- tot wandelschoen.  

‘Ik loop nu 60 tot 70 km per week’ Voetklachten?
  

Brandende of vermoeide voeten, 
vermoeide benen, een staand beroep?

  
Klachten aan nek, rug, schouder of knie?

  Platvoeten, diabetische voeten, 
holle voeten of spreidvoeten?

  Kramp in de kuiten of artrose?

Laat u thuis adviseren of de op maat gemaakte steunzolen 
van Fusselastic ook u verlichting kunnen bieden.

Bel voor een vrijblijvendeafspraak bij u thuis053-82 00 810
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beroep?

Klachten aan nek, rug, schouder  
 of knie?

Platvoeten, diabetische voeten, 
holle voeten of spreidvoeten?

Kramp in de kuiten of artrose?

Probeer thuis gratis hoe de op maat 
gemaakte steunzolen u verlichting 
bieden en ontdek hoe veel ú 
binnenkort weer kunt.

“Eerst werd mijn grote teen ‘dovig’. Daarna kreeg ik een doorgezakte voorvoet”, 
vertelt gepensioneerd boerin Annie Oskam uit Meerkerk over haar voetproblemen. 
“Zonder schoenen wou lopen vanaf toen eigenlijk niet meer.”

Mevrouw Oskam kreeg steeds meer klachten totdat ze in een advertentie over de  
verende zooltjes van Fusselastic las. Na een huisbezoek en een afdruk van haar  
voeten kreeg ze op maat gemaakt zooltjes. “Wat was het aangenaam toen die  
kwamen!” Sindsdien kan ze veel beter lopen. “Ik hou het veel beter vol en met veel 
minder pijn. Gemiddeld wandel ik nu zo’n zestig tot zeventig kilometer in de week!” 
“Het is echt zo’n verademing als je beter kunt lopen en allerlei dingen kunt doen”, 
zucht ze opgelucht. En de zooltjes passen overal in: van sport- tot wandelschoen. 
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 of knie?

✖	 	Platvoeten, diabetische voeten,
holle voeten of spreidvoeten?

✖	Kramp in de kuiten of artrose?

Laat u thuis adviseren of de op 
maat gemaakte steunzolen van 
Fusselastic ook u verlichting 
kunnen bieden.

“Eerst werd mijn grote teen ‘dovig’. Daarna kreeg ik een doorgezakte voorvoet”,
vertelt gepensioneerd boerin Annie Oskam uit Meerkerk over haar voetproblemen.
“Zonder schoenen wou lopen vanaf toen eigenlijk niet meer.”

Mevrouw Oskam kreeg steeds meer klachten totdat ze in een advertentie over de ve-
rende zooltjes van Fusselastic las. Na een huisbezoek en een afdruk van haar voeten
kreeg ze op maat gemaakt zooltjes. “Wat was het aangenaam toen die kwamen!”
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“Eerst werd mijn grote teen ‘dovig’. Daarna kreeg ik een doorgezakte voorvoet”, 
vertelt gepensioneerd boerin Annie Oskam uit Meerkerk over haar voetproblemen. 
“Zonder schoenen wou lopen vanaf toen eigenlijk niet meer.”

Mevrouw Oskam kreeg steeds meer klachten totdat ze in een advertentie over de ve-
rende zooltjes van Fusselastic las. Na een huisbezoek en een afdruk van haar voeten 
kreeg ze op maat gemaakt zooltjes. “Wat was het aangenaam toen die kwamen!”
Sindsdien kan ze veel beter lopen. “Ik hou het veel beter vol en met veel minder 
pijn. Gemiddeld wandel ik nu zo’n zestig tot zeventig kilometer in de week!” “Het is 
echt zo’n verademing als je beter kunt lopen en allerlei dingen kunt doen”, zucht ze 
opgelucht.  

‘Ik loop nu 60 tot 70 km per week’ Voetklachten?
  

Brandende of vermoeide voeten, 
vermoeide benen, een staand beroep?

  
Klachten aan nek, rug, schouder of knie?

  Platvoeten, diabetische voeten, 
holle voeten of spreidvoeten?

  Kramp in de kuiten of artrose?

Laat u thuis adviseren of de op maat gemaakte steunzolen 
van Fusselastic ook u verlichting kunnen bieden.

Bel voor een vrijblijvendeafspraak bij u thuis053-82 00 810

www.fusselastic.nlMeer informatie of de gratis brochure aanvragen?

Met Fusselastic steunzolen 
loopt u weer als vanouds!

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 
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Op een zonnige woensdagmiddag 
stonden een brigadier en een oudere 
hoofdagent klaar om met een gerit-
selde burgerauto van de motordienst 
uit te rukken voor een zelfdoding in 
de Zwarte Paardenstraat. “Neem die 
adspirant maar mee”, zei de wacht-
commandant, dan kan die wat leren! 
Ik had in mijn jeugd wel oorlogs-
slachtoffers gezien, maar daarna nooit 
meer. Ik was dan ook benieuwd naar 
het slachtoffer.

Aangekomen in de straat moesten 
we in een soort hofje zijn, waar het 
slachtoffer woonde. De brigadier 
vond het beter mij niet te confronteren 
met de dode en gaf mij opdracht de 
buitendeur te bewaken. Een klus om 
nooit te vergeten!
Zowel het hofje als de straat liep vol 
met nieuwsgierige omstanders. Een 
van de opmerkingen kan ik mij nog 
goed herinneren: “Dit is al de derde 
keer dat hij een poging heeft gedaan 
zich te vergassen, maar nou is het 
raak.”

Zomerwortelen
Het gas was in die tijd zeer giftig en 

in de volksbuurt, waar ik in die tijd 
woonde, gebeurde het regelmatig 
dat mensen op die manier een einde 
maakten aan het vaak niet rooskleu-
rige leven.
Het onderzoek duurde heel lang. Ik, 
als klein agentje met één streepje 
en slechts 1.73 meter lang, werd 
behoorlijk op de hak genomen. Vooral 
de grotere meiden bezorgden mij rode 
oortjes.
Op een gegeven moment kwam de 
groenteman met paard en wagen de 
straat ingereden en werd van alles 
op de “pof” gekocht. De brutaalste, 
maar ook wel de leukste meid, bleek 
achteraf Reina. Bij de politie werd 
haar familie, zo bleek later, ‘De 
Boef’ genoemd. Zij had een grote bos 
zomerwortelen bij zich, die zij gul 
uitdeelde. Ook ik kreeg er een aan-
geboden. Ik had er best trek in, maar 
bedankte haar, omdat het niet paste in 
uniform wortelen te staan eten.
Toen kwamen er vragen over privé-
zaken en of mijn piemel net zo groot 
was als een van de wortels. Reina riep 
luidkeels: “He jongens, we geven hem 
de bijnaam “Peentje Pas”.

Knuffelagent
Kort na mijn vaste aanstelling werd 
ik posthuisagent aan de Westersingel, 
later bureau Eendrachtsplein. Volgens 
de adjudant was dat een hele eer, want 
dan had je vertrouwen van de leiding.
De wijk Cool was mijn domein 
geworden en tijdens het aan- en 
uitgaan van de scholen stond ik in 
de buurt van de oversteekplaats 
Witte de Withstraat, nabij de Zwarte 
Paardenstraat. Bij mooi weer werd er 
kennelijk rondgebazuind dat Peentje 
Pas er stond, want ik werd beschouwd 
als hun knuffelagent. Het was allemaal 
te danken aan het ‘boevenvrouwtje’. 
Jan, haar oudste broer, bleef maar 
doorgroeien en zwierf veel rond in het 
Scheepvaartkwartier. Hij had zomaar 
de tweede reus van Rotterdam kunnen 
worden.

Noorman
De nachtdiensten deed ik aan het 
bureau Centrum. Dan was het posthuis 
gesloten. In elke ploeg zaten wel een 
of twee collega’s met een rijbewijs. Zij 
waren beschikbaar voor de zogenaam-
de uitrukdienst. In een van de nacht-
diensten, na sluiting van de cafés, 

werd ik samen met de uitrukchauf-
feur, gestuurd naar een ander stukje 
Zwarte Paardenstraat. Op de straat, 
vlak voor het café De Wonderbar, lag 
een zwaarlijvig en zwaar beschonken 
“Noorman”. Niet te tillen, zo zwaar 
was hij.

Jan (de zogenaamde Boef) vroeg of 
ik problemen had. Ik zei: “Nee Jan, 
maar die vent is zo zwaar, die is niet 
te tillen.” Jan zei: “Ga eens opzij.” Hij 
pakte vervolgens de Noor bij kop en 
kont en gooide hem helemaal alleen in 
de combi. Toen hij klaar was, zei hij: 
“Je moet zelf maar zien hoe je hem 

eruit haalt.”

Overgeplaatst
In 1962, ik woonde toen in Pendrecht, 
ben ik in verband met het reizen op 
eigen verzoek overgeplaatst naar het 
nieuwe bureau aan de Slinge. Ook 
daar kwamen nog steeds de groetjes 
binnen. Op zo’n familie De Boef kun 
je toch niet boos worden.

Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com    

 Agentje met één streepje en rode oortjes   
In 1957 behaalde ik mijn politiediploma in negen maanden. Dat hield in dat mijn tien klasgenoten en 
ik, weliswaar in uniform gekleed, ‘s morgens naar de opleiding moesten voor gemeentelijke vakken 
en plaatselijke kennis. ‘s Middags naar de aangewezen afdeling. Voor mij was dat bureau Centrum. 

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.  

 Winkelstraat Abtsweg in Rotterdam-Overschie 1953. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Nachtdienst bij de politie: altijd spannend   
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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

b r o m m o b i e l

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  |  T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.aixamstore-nederland.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

b r o m m o b i e l

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  |  T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.aixamstore-nederland.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

b r o m m o b i e l

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  |  T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.aixamstore-nederland.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

U bent

van harte

welkom!
45

KM

3 dagen lang spetterend voordeel bij Vollebregt Brommobiel.

Op woensdag 21 oktober, donderdag 22 oktober 
en vrijdag 23 oktober bent u van 10.00 tot 17.00 uur 

van harte welkom in oze showroom tijdens onze Ligier-

introductiedagen om te pro� teren van onweerstaanbare 

voorraadvoordeel op nieuwe en gebruikte brommobielen.

Deze showdagen bieden wij u o.a.:
 Hoge inruil op uw oude brommobiel of auto

 Op de voorraad nieuwe modellen van Ligier en Microcar 

 een jaar gratis onderhoud (alleen tijdens introductiedagen)

U bent van harte welkom op onze show aan de Edisonlaan 30 

in Bleiswijk, onder het genot van een hapje en een drankje. 

Diversejong gebruiktebrommobielen

brommobielen

 Op de voorraad nieuwe modellen van Ligier en Microcar 

brommobielen

SUPERACTIE
Microcar M.GO 

Progress
Nu rijklaar voor

€ 12.495,-

Woensdag 21 oktober

Donderdag 22 oktober

Vrijdag 23 oktober

10.00 tot 17.00 uur

10.00 tot 17.00 uur

10.00 tot 17.00 uur
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kar leeg was, ze draafde dan altijd 
sneller dan normaal. Ik weet niet 
meer waardoor het kwam, maar 
later hielp ik een andere bezorger 
van Vaandrager. Zijn naam was 
Jaap en mijn vader bracht mij 
altijd na zaterdagochtend achter op 
de fiets van de Pniëlschool op de 
Strevelsweg naar zijn woonadres 
in de Narcissenstraat, waar hij dan 
lunchte. Daarna gingen we zijn 
melkwijk in met onder meer de 
Brielselaan en Gaesbeekstraat. Ver 
bij Vreewijk vandaan dus, maar, 
zoals eerder gezegd, op de rit naar 
de stal kwamen we over de Lede en 
was ik weer zo goed als thuis.”

Rijk
“Ik verdiende op zo’n zaterdag 1,50 
gulden en voelde me rijk met zo’n 
bedrag. Met het paard moesten we 
af en toe naar de hoefsmid op de 
Dordtsestraatweg en dat maakte 
veel indruk op mij. En ook dat ik 
van mijn melkboer in een cafetaria 
op de Katendrechtse Lagedijk mijn 
allereerste kroket kreeg. Ik moest 

wennen aan de smaak en wist 
aanvankelijk niet of ik de snack 
lekker moest vinden of niet. Ja, 
toen was geluk nog heel gewoon. 
Veel succes en dank voor de vele 
mijmeringen.’’
Hans Kranendonk (h.kranendonk@
ziggo.nl) heeft eveneens veel 
herinneringen aan de ‘gouden 
melkboerentijd en refereerde daar 
al eerder aan. “Onlangs ontdekte ik 
een foto op Pinterest die trefzeker 
‘mijn’ melkboer laat zien. Het is 
de kar van Jan Vuijk en het paard 
is Marie. Gefotografeerd op de 
Dreef voor de deur, niet in beeld, 
van schoenmaker Van de Korput. 
De witte gevel is van het Gezond-
heidsgebouw/Zuigelingenzorg. Het 

witte doek op de kar was bedoeld 
om op warme dagen de melk etc. 
‘koel’ te houden. Ik herinner mij 
dat het onbegonnen werk was, 
want als het erg warm was, liep de 
roomboter (echte of koelhuis) bijna 
uit de verpakking. Het doek moest 
in de winter voorkomen dat de boel 
bevroor.’’

Achternichtje
J. Roobol (jaaproobol@outlook.
com) komt terug op het artikel 
‘Paard hapte in heg’ van twee 
weken terug van broodbezorger 
Willem Roos. “Hij is een ver, maar 
voor mij zeer bekend familielid. Ik 
was blij verrast over hem te lezen. 
Allerlei oude herinneringen kwa-

men boven, die ik graag wil delen 
met de schrijfster van het artikel, B. 
van de Heuvel-Roos. Zij moet een 
achternichtje van mij zijn.’’

Wesley Lagerwerf (wesleylager-
werf@outlook.com) ontving via via 
het artikel in De Oud-Rotterdam-
mer met de oproep voor gegevens 
en foto’s van brood- en melkbe-
zorgers uit de vorige eeuw. “Mijn 
overgrootouders waren melkboer 
vanuit hun boerderij (inmiddels 
partyboerderij) op de Dordtsestraat-
weg 579. Met mijn opa, Huib La-
gerwerf, ging ik vaak fietsen. Wij 
stopten altijd even bij de boerderij, 
waar hij trots over sprak. Ik heb 
nog wat oude foto’s en zelfs een 
origineel bonnenboekje.’’

Ronald van der Meer (vandermeer-
55d@hotmail.com) speurde na het 
lezen van De Oud-Rotterdammer 
van 15 september naar de plek 
waar broodbezorger Jan Boeken-
stein van bakkerij Van Spronsen 
werd gefotografeerd. Hij sprong op 
de fiets en pedaleerde naar moge-
lijke plekken. “Zonder het artikel 
te lezen, komt het me voor dat het 
Rotterdam-West is. Veel straten 
met tuinen en souterrain waren er 
destijds niet.’’ Hij keek onder meer 
in de Hugo Molenaarstraat, Van 
Weelstraat, Essenburgstraat, Hof-
stedestraat en Bloemkwekerstraat 
en concludeerde: “Allemaal niet.’’
Maar wel: “Opvallend zijn op de 
foto de puur Rotterdamse lantaren-
paal en de markies aan de woning. 
Mogelijk is het een dijk. De tuinen 
lijken af te lopen.’’ Ronald van der 
Meer is nieuwsgierig naar andere 
reacties en wij met hem.

Zoals eerder beschreven is er een 
zoektocht gestart naar mensen die 
leuke of slechte herinneringen heb-
ben aan brood- en melkbezorgers 
die in de vorige eeuw actief waren 
in Rotterdam en omgeving. En 
ook naar knechtjes die hen voor, 
tussen of na schooltijd hielpen en 
zo een extra zakcentje verdienden. 
Ook foto’s zijn van harte welkom. 
Reacties gaarne naar reinwol@
outlook.com

Hans Kranendonk (h.kranendonk@ziggo.nl) mailt blijmoedig over het heden en vooral zijn ver-
leden. “De artikelen over melkboeren met paard en wagen zijn een feest van herkenning. Ik 
ben van 1946 en hielp in mijn lagere schooltijd graag onze melkboer Jan Vuijk, die met paard 
Marie bij ons in Vreewijk aan de deur kwam. Niet alleen omdat het stoer was om het paard 
te mogen mennen, maar ook voor een welkom zakcentje.”

“Ik herinner mij dat Jan werkte voor zuivelbedrijf Vaandrager. Zeker op zaterdag was je, na de ochtend op school, in de 
wijk lang onderweg en dat eindigde 
met een rit vanaf depot Sterovita 
onder de luchtbrug bij de Dalweg 
naar de stal op de hoek van de wat nu 
de Slinge heet en de Dordtsestraat-
weg. Je kon merken dat Marie dan 
de stal rook, want, ook omdat de 

Hans Kranendonk staat niet 
op de foto, maar ik zou zomaar 

een van de drie jongens kunnen zijn. 
Foto verzameling Leen Pieren.

Met paard 
Marie naar hoefsmid

De boerderij is nu een partycentrum. Foto Wesley Lagerwerf

Melkbezorger van Vaandrager bij de zuivelboerderij Dordtsestraatweg. Foto Wesley 
Lagerwerf

Paard overeind gezet

Het was 1985. De politie was 
gestart met een nieuwe opleiding 
voor adspiranten. De Herziene 
Primaire Opleiding (HPO). Na een 
jaar op de politieschool in Lochem 
kwamen ze vijf maanden naar 
Rotterdam voor hun praktijkstage. 
Een stagegroep bestond uit vijf 
tot acht studenten en die werden 
begeleid door twee mentoren.

Het wijkbureau aan de Oostervantstraat 
in Rotterdam West was één van die 
stageplaatsen. Dat gebouw was een oud 
schoolgebouw. Beneden was de wijkpoli-
tie gevestigd en boven was er een ruimte 
voor vier mentoren en twee lokalen voor 
stagiaires. De trap naar de eerste verdieping 
was een mooie oude trap van mahoniehout, 
met een bewerkte leuning. De kantine in het 
politiebureau werd gerund door Sonja en 
haar moeder was de interieurverzorgster. De 
trap was haar kindje. Alles glom als ze weer 
was geweest.

Het gebouw zat vast aan de bereden brigade 
van de politie Rotterdam, die de ingang 
hadden aan de Duivenvoordestraat. Via een 
poort onder de huizen door, kwam je op de 
binnenplaats. Adjudant Schols had daar de 
leiding. Deze man droeg in mijn beleving 
altijd rijlaarzen. Omdat ze te weinig kan-
toorruimte hadden, werd er besloten de lege 
ruimten bij ons op de eerste etage in gebruik 
te nemen. Er werd een opening gemaakt, net 
naast de trap, in een heel dikke muur tussen 
de twee gebouwen. Daarna liepen brigadiers 
en de adjudant met hun laarzen met stro en 
stront over de trap. Ik zag dat Sonja’s moe-
der met tranen in haar ogen ernaar keek.

De studenten draaiden ook nachtdiensten. 
Eens was er op een vrijdagnacht een alco-
holcontrole. Om 03.00 uur was er een pauze 
en wij gingen terug naar het bureau. Bij het 
bureau werden wij aangesproken door een 
stalwacht die vroeg of wij hem wilden hel-
pen. Hij ging ons voor naar de stal. Daar lag 
in een box een paard. De stalwacht vertelde 
dat het paard niet mocht liggen en of wij 
hem wilden helpen hem weer op z’n benen 
te zetten. Het paard had al een broek aan 
met lussen. Door de lussen zaten touwen die 
naar een katrol gingen die aan een haak aan 
het plafond hing.
Gelukkig hadden we een paar sterkte 
studenten in de groep en na een half uur 
lukte het ons het paard weer op z’n benen 
te zetten.
Toen we ‘s morgens om 07.00 uur naar huis 
gingen, waren wij de alcoholcontrole al snel 
vergeten. Maar het verhaal met het paard is 
mij altijd bijgebleven.

Joop Kooijman
joopkooijman@upcmail.nl
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Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

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.

Marinierskapel
Altijd spannend als De Oud-Rotter-
dammer weer uitkomt en leuk als 
je dan iets leest waarover je kunt 
meepraten, doordat het bekend is 
van vroeger. Ik las met genoegen 
het verhaal over Rotterdam en zijn 
marinierskapel der Koninklijke 
Marine in De Oud-Rotterdammer 
van 15 september. Ik werkte vroeger 
(1951-1961) op kantoor bij Antony 
Veder en Co en Oranje Lijn, die hun 
kantoor hadden op Westplein nummer 
5 of 6. Dus bijna naaste buren van de 
marinierskapel.
Ik herinner mij nog goed dat ik daar 
diverse keren heb staan genieten van 
een optreden. Soms ‘in de baas zijn 
tijd’ en ik stond dan ook tussen het 
vrouwelijk kantoorpersoneel. Ik zie 
het nog helemaal voor me. Al die 
mannen in die prachtige kostuums, 
trommelend en blazend. Leuk daar 
nu weer aan terug te denken. Na het 
hijsen van de vlag moesten we dan 
weer snel aan ons werk, maar het was 
een leuk begin van de dag. Om nooit 
te vergeten dus!

Sarie Los-Beukelman
Nieuwenoord 59
3079 LH Rotterdam
010-4820815

Bureau Boezemsingel (1)
In De Oud-Rotterdammer van 15 
september las ik met interesse het 
stukje van Rudi Kwisthout over 
Bureau Boezemsingel. Ik heb daar 
ook een keer ‘gezeten’. Ik was met 
een oude kale tennisbal aan het spelen 
in het Rozenburgpark, samen met een 
vriendje. Op een gegeven moment 
schopten we de bal op een grasveld. 
Daar stond zo’n mooi, naar ik meen 
groen, bordje met witte letters ‘Ver-
boden zich op het gras te bevinden’. 
Die versleten bal was voor ons een 
kostbaar bezit. Vlak na de oorlog had 
je als kind van arme ouders niks. Dus 
toch de bal in het gras opgeraapt en ja 

hoor, daar stond een wakkere diender 
achter ons met de bekende fiets met de 
‘Ping Pong te Lul bel’. Eerst kregen 
we een preek dat we in overtreding 
waren, die we met een bedremmeld 
gezicht aanhoorden en toen werden 
onze namen genoteerd. Aan weglopen 
dacht je toen niet en je gaf al helemaal 
geen valse naam op. Je had nog ontzag 
voor ‘de diender’. De agent vertelde 
ons dat we de volgende woensdagmid-
dag op Bureau Boezemsingel moesten 
komen. Kwamen we niet, dan zouden 
we met een politiewagen worden 
opgehaald. Nu zou je dat misschien 
wel leuk vinden, maar toen wilde je 
je ouders die schande niet aandoen. 
We woonden in de Waterloostraat en 
je wilde niet dat de buren dit zagen. 
Dus op naar de Boezemsingel en, 
inderdaad, verkeersregels leren. Die 
werden er in die paar uur ingestampt. 
En je moest wel bij de les blijven en 

geen ongein uithalen, want anders 
moest je naar voren komen en kreeg 
je een lel met een liniaal op je hand. 
En dat was behoorlijk pijnlijk. Als dit 
nu zou gebeuren zou de familie het 
politiebureau bestormen om verhaal 
te halen, maar toen was het ‘eigen 
schuld, dikke bult’. Als je naar huis 
mocht, kende je de verkeersregels op 
je duimpje.
Op het politiebureau op de Oudedijk 
zat een agent met de bijnaam Popeye. 
Hij was niet bijzonder groot, maar 
net zo breed als hij lang was en hij 
kon enorm hard lopen. Als je wat had 
‘uitgevreten’ en Popeye kreeg je te 
pakken, dan kreeg je een flinke draai 
om je oren. Als ik dat thuis vertelde, 
was de reactie van mijn vader dat 
ik dat wel verdiend zou hebben en 
daarmee was de kous af.

J.J. van Hoorn

Dorrestein 43
2912 BC Nieuwerkerk a/d IJssel

Bureau Boezemsingel (2)
Naar aanleiding van het verhaal ‘Voor 
straf naar bureau Boezemsingel 13’ 
in De Oud-Rotterdammer van 15 
september mijn ervaringen in de jaren 
dertig. Ons voetbalveld was onder 
‘de Bogen’; de Vijverhofdwarsstraat 
tussen Vijverhof- en Banierstraat. 
De huizen hadden (en hebben?) er 
portiekjes. Ik herinner mij niet, dat 
jongens toen voor straf ooit naar de 
post aan de Noordsingel zijn gestuurd. 
Wel kwam ter controle geregeld/on-
geregeld een agent langs fietsen. Onze 
keepers functioneerden als alarmist 
en moesten waarschuwend “Juut” 
roepen, en dan verdwenen we haastig 
in de portiekjes, met een schijnheilig 
gezicht. Bleek het loos alarm, of een 
pesterijtje, dan werd er “Juut...: in ‘t 

kippenhok” geschreeuwd. Werden we 
op heterdaad betrapt: aanvankelijk 
verdween dan het balletje onder de 
snelbinders van de agent en de man 
fietste zijn rondje verder. Daar vonden 
wij iets op. Want ballen kostten geld, 
dat wij niet hadden. Wij moesten 
leven van de centen of dubbeltjes die 
we toevallig tussen de straattegels 
vonden. We keken daarom nauwkeu-
rig waarvandaan meneer agent weer 
langs kwam; een van ons nam positie 
in en schoot haastig tevoorschijn, 
gaf een dreun op de bal, die dan los-
schoot en maakte dat hij met dat ding 
wegkwam. Maar de agenten waren 
ook niet gek en bedachten een nieuwe 
tactiek: ze namen voortaan het balletje 
in, sneden het treiterend demonstratief 
aan stukken en wij mochten het verder 
met de restanten doen die, o foei 
agent, natuurlijk op straat bleven lig-
gen. Hadden wij geen speelbal meer, 
dan ging een brutale doodleuk naar de 
politiepost en verklaarde dat hij zijn 
bal ergens kwijt was geraakt. Gena-
diglijk mocht hij dan in de verloren-
ballen-bak zoeken...... En ja hoor: hij 
was binnengebracht (maar niet heus) 
en dan zocht brutaaltje natuurlijk de 
mooiste, de beste bal uit, en kwam 
ermee bij ons terug. Hoe dit ballen-
spelletje verder is verlopen? Door 14 
mei 1940 verdween ik voorgoed uit 
de buurt. Fietsende controleurs op 
verboden voetbalspelers, met de hele 
context, zijn de samenleving allang 
uit. Maar misschien weten, evenals 
ik hoogbejaarde, ‘achterblijvers’ daar 
nog iets van.

Jelke van Wattum
Oud-Beijerland
jel-van-wattum@hetnet.nl

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

Diergaarde Blijdorp
De Oud-Rotterdammer met de foto van 
Diergaarde Blijdorp, gemaakt op 7 juni 
1958, werd mij toegezonden door mijn 
zus Henny, die geboren is in de dienst-
woning van toenmalig diereninspecteur, 
de heer C. van Doorn van Diergaarde 
Blijdorp (Van Aerssenlaan 55, nu kan-
toor van de huidige directeur). Het huis 
grensde aan het voedselmagazijn dat op 
de foto midden onderaan nog juist zicht-
baar is. Ik heb vele herinneringen aan 
de jaren 1940-1958 waarin ik opgroeide 
in dat huis. Ik maakte de verhuizing 
mee van de dieren van de oude diergaarde naar Blijdorp, die mijn vader begeleidde. In het voedselmagazijn, waar enkele 
graansilo’s stonden, werden in de oorlog onderduikers en Joden verborgen. Zij konden bij gevaar daar inspringen. Ook 
onder het leeuwengebouw, waar grote stookketels stonden voor de verwarming van alle gebouwen van de diergaarde, za-
ten onderduikers. Een angstige tijd voor de moedige directeur (Dhr. Offerhaus) en enkele ingewijden. De spoorbaan langs 
de dierentuin was enkele malen doelwit van Britse bommenwerpers. Een misser van zo’n aanval betekende het einde van 
het zeeleeuwenbassin tegenover de uitkijktoren. Een giraffe, geschrokken, brak de benen en moest afgemaakt worden. 
Het vlees van het dier smaakte best. Tijdens de hongerwinter waren de grachten rond de diergaarde bevroren en de hou-
ten omheiningen door de bevolking van Rotterdam gesloopt om hun huizen warm te stoken. Midden in een nacht werden 
wij gewekt door de bewaking die zag dat stadgenoten bezig waren een Wapitihert (2,5 meter hoog) met een trekzaag in 
stukken te zagen. Daar is moed voor nodig! De foto toont de Diergaarde op zijn mooist; de bomen in volle groei bijna 20 
jaar na de beplanting. Een waardevol document van Blijdorp, een icoon van de stad.
L.van Doorn, l.van.doorn@hccnet.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
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Nico Tempelman, Bab Riem Vis, 
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Sylvia Blom, 
Tel. 0180 - 82 02 44
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Foto’s e.d.:
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. slecht gehumeurd; 7. plechtige verklaring; 12. uitroep van afkering; 13. verdieping; 14. een zekere; 15. kosten 
koper (afk.); 17. ledemaat; 19. opening in een vestingmuur; 21. proces-verbaal (afk.); 22. mannetjes bij; 24. druk 
ter controle; 27. open plek in een bos; 28. Aziatisch oliestaatje; 30. oosters hoofddeksel; 31. vertragingstoestel; 32. 
melkklier; 33. oude vochtmaat van wijn; 35. taartje; 37. woordenreeks; 38. heestergewas; 41. kerkdienst; 42. geld 
sparen; 44. huiduitwas; 46. geldinstelling; 47. verslavend middel; 48. rokkostuum; 49. insectenetend zoogdiertje; 50. 
plaats in Noord-Holland; 52. sportief; 54. steenvrucht; 56. sterk ijzerhoudende grondsoort; 58. kleinste kamertje; 61. 
eikenschors; 62. geologisch tijdvak; 64. windrichting (afk.); 65. lading van een schip; 67. hoge snelheidstrein (afk.); 
68. dorp in Brabant; 70. balsport; 72. gaping (holte); 73. tropische vrucht; 76. ontkenning; 77. Rolls Royce (afk.); 78. 
frisdrank; 79. eindstreep; 81. kiloliter (afk.); 82. jongensnaam; 83. rivier in Frankrijk; 84. platte zeevis; 86. nylonkous 
met broekje. 87. plaats in Gelderland.
Verticaal
1. door kinderen gemaakt speelgoed; 2. rivier in Rusland; 3. zeehond; 4. strook; 5. in overvloed (zat); 6. jong dier; 7. 
iets wat ontbreekt (krapte); 8. niet deskundige; 9. gewicht; 10. symbool voor ijzer; 11. zeer bekwaam (vaardig); 16. 
toiletartikel; 18. grond rond boerderij; 20. alcoholische drank; 21. voor (in samenst.); 23. vreemd; 25. lastdier; 26. 
gang van een paard; 27. kleurschakering; 29. gedetailleerd (precies); 32. toelage of pensioen; 34. Russisch ruimte-
station; 36. aroma van wijn; 37. hemellichaam; 39. graangewas; 40. vaartuig van een eskimo; 42. aardappelgerecht; 
43. persoon van adel; 45. afgericht; 46. deel van een ambtsgewaad; 51. corpulent; 53. elektrisch geladen 
 materieel deeltje; 54. bedevaartganger; 55. overschot; 56. Europese hoofdstad; 57. plaats in Noord-Brabant (files); 
59. salaris; 60. gezellig dineren; 62. koelinstallatie; 63. belevenis tijdens het slapen; 66. bloeiwijze; 67. dierenverblijf; 
69. Amerikaanse schrijver; 71. waterdoorlatend; 73. groente; 74. ambachtsman; 75. uitdrukking (formule); 78. gevan-
genverblijf; 80. gesloten; 82. Chinese munt; 85. gouverneur-generaal (afk.).

De oplossing van de puzzel van de vorige keer ging over het begin van de nieuwe maand en luidde:

De wijnmaand oktober is weer aangebroken

Er kwamen weer heel veel goede oplossingen bij ons binnen. Daaruit hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder 
een exemplaar krijgen toegezonden van het boek ‘Rotterdam Oude en Nieuwe Westen, Scheepvaartkwartier in de 
twintigste eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: Phyllis Lander, A.F. Stuijt, J. Bol-de Jong, C.L. 
de Jong en Melly Veeningen.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke puzzel-
prijs. Het is het boekje ‘Het Rotterdams ABC’ van Herco Kruik.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending voor DONDERDAG 22 OKTOBER OM 12.00 
UUR bij ons binnen is. U kunt de oplossing sturen naar info@
deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotter-
dammer.nl
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Horizontaal 1. slecht gehumeurd; 7. plechtige verklaring; 12. uitroep van afkering; 13. verdieping; 14.
een zekere; 15. kosten koper (afk.); 17. ledemaat; 19. opening in een vestingmuur; 21. proces-verbaal
(afk.); 22. mannetjes bij; 24. druk ter controle; 27. open plek in een bos; 28. Aziatisch oliestaatje; 30. oos-
ters hoofddeksel; 31. vertragingstoestel; 32. melkklier; 33. oude vochtmaat van wijn; 35. taartje; 37.
woordenreeks; 38. heestergewas; 41. kerkdienst; 42. geld sparen; 44. huiduitwas; 46. geldinstelling; 47.
verslavend middel; 48. rokkostuum; 49. insectenetend zoogdiertje; 50. plaats in Noord-Holland; 52. spor-
tief; 54. steenvrucht; 56. sterk ijzerhoudende grondsoort; 58. kleinste kamertje; 61. eikenschors; 62. geo-
logisch tijdvak; 64. windrichting (afk.); 65. lading van een schip; 67. hoge snelheidstrein (afk.); 68. dorp
in Brabant; 70. balsport; 72. gaping (holte); 73. tropische vrucht; 76. ontkenning; 77. Rolls Royce (afk.);
78. frisdrank; 79. eindstreep; 81. kiloliter (afk.); 82. jongensnaam; 83. rivier in Frankrijk; 84. platte zeevis;
86. nylonkous met broekje. 87. plaats in Gelderland.

Verticaal 1. door kinderen gemaakt speelgoed; 2. rivier in Rusland; 3. zeehond; 4. strook; 5. in over-
vloed (zat); 6. jong dier; 7. iets wat ontbreekt (krapte); 8. niet deskundige; 9. gewicht; 10. symbool voor
ijzer; 11. zeer bekwaam (vaardig); 16. toiletartikel; 18. grond rond boerderij; 20. alcoholische drank; 21.
voor (in samenst.); 23. vreemd; 25. lastdier; 26. gang van een paard; 27. kleurschakering; 29. gedetail-
leerd (precies); 32. toelage of pensioen; 34. Russisch ruimtestation; 36. aroma van wijn; 37. hemelli-
chaam; 39. graangewas; 40. vaartuig van een eskimo; 42. aardappelgerecht; 43. persoon van adel; 45.
afgericht; 46. deel van een ambtsgewaad; 51. corpulent; 53. elektrisch geladen materieel deeltje; 54.
bedevaartganger; 55. overschot; 56. Europese hoofdstad; 57. plaats in Noord-Brabant (files); 59. salaris;
60. gezellig dineren; 62. koelinstallatie; 63. belevenis tijdens het slapen; 66. bloeiwijze; 67. dierenverblijf;
69. Amerikaanse schrijver; 71. waterdoorlatend; 73. groente; 74. ambachtsman; 75. uitdrukking (formu-
le); 78. gevangenverblijf; 80. gesloten; 82. Chinese munt; 85. gouverneur-generaal (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Holland Amerika Lijn
In De Oud-Rotterdammer van 21 jul 
zijn twee pagina’s geschreven over 
het ss Rotterdam in de jaren 1959/60. 
Als voorzitter van het bestuur van de 
HAL-Vereniging De Lijn vond ik deze 
publicatie boeiend en interessant. De 
Vereniging De Lijn is er niet alleen 
voor oud-werknemers van de Holland 
Amerika Lijn, maar ook voor iedereen 
die de geschiedenis van deze roem-
ruchte rederij een warm hart toedraagt. 
Ik wil dan ook vragen of er lezers zijn, 
die in het bezit zijn van ervaringen, 
leuke verhalen, gegevens of beeldma-
teriaal van de HAL en deze met ons 
willen delen. Zijn er nog bekenden uit 
die periode? Neem contact met mij op.

Martien Hoegen
06-22660499
info@verenigingdelijn.nl

Zuider Ulo 
In de jaren 1957-’61 zat ik op de 
Hervormde Zuider Ulo in Rotterdam-
Zuid. Graag kom ik in contact met 
drie oud-klasgenoten, te weten Kees 
Goedknegt, Rinus (Rien) van der 
Linden en Wim van den Heuvel.

Bert Verhoek
verhoek@planet.nl

Harro Schouten
Voor een publicatie doe ik onderzoek 

naar leven en verleden van verzetsman 
‘Harro’ Schouten, met Sam Esmeijer 
een van de pioniers van de KP in 
Rotterdam. In het laatste oorlogsjaar 
leidde hij een grote, actieve knokploeg 
die gedenkwaardige successen boekte, 
maar ook dramatische verliezen leed. 
Zijn er lezers die uit bijv. familiever-
halen of -papieren nog informatie over 
hem of zijn mensen hebben? Ik hoor 
of lees ze graag!

Will Plooster
wjplooster@online.nl
0622.803 842

Kennismaking
Slanke, blonde dame zoekt kennis-
making met beschaafde heer. Niveau, 
zacht karakter, in bezit van auto, niet 
roken. Voor reizen etc. Ook gezellig 
thuis. Vriendschap of relatie. 75-81 
jaar. Rondom Spijkenisse. Reacties 
naar: De Oud Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel onder vermelding van ‘ken-
nismaking’.

Accordeonist(e) gezocht
Vanwege de vergevorderde leeftijd 
van onze accordeonist zijn wij voor 
ons Shantykoor ‘De Vlaerdingse Ma-
tjes’ op zoek naar een accordeonist(e). 
Ook nieuwe zangers zijn weer van 
harte welkom. Heb je belangstelling 
voor een vrijblijvend gesprek, neem 

dan contact op met onze secretaris 
Cock Eijkenbroek, 06-53393000 of 
stuur een mail naar c.eijkenbroek@
kpnplanet.nl..

Frans literatuurgroepje
Wij hebben een gratis Frans litera-
tuurgroepje opgericht. Onder leiding 
van een docent. Het zal zes personen 
tellen. Er kunnen er nog twee bij. 
Françaises of Français die al goed Ne-
derlands verstaan. Wij lezen een stukje 
uit een beroemd boek in het Frans 
en praten daar een half uurtje over 
in twee talen. Inlichtingen ademan@
planet.nl

Willy Bastiaens
Ik ben op zoek naar eventuele na-
bestaanden van of inlichtingen over 
Cornelia Wilhelmina Dadelina Emons 
Bastiaens (Willy Bastiaens) geboren 
24-03-1898 te Rotterdam. Gehuwd 
met Adrianus Johannes Joseph Bas-
tiaens. Zij woonde in 1942 in de Jan 
van Avennestraat 16 en werkte als buf-
fetjuffrouw in café de Sportvriendbar 
aan de Josephstraat 5. Willy is gear-
resteerd op 03-12-1942 door de SD en 
verhoord op het SD-hoofdkantoor aan 
de Heemraadsingel over het verborgen 
houden van de jood Benjamin Levit. 
Daarna heeft ze vastgezeten op bureau 
Haagsche Veer van 03-12-1942 tot 
09-12-1945. Zij heeft overigens niets 
aan de SD verteld. Heeft u inlichtin-

gen over haar of nabestaanden, dan 
verneem ik het graag.

Henny Blok
hen.blok@gmail.com

Sinterklaas in oorlogstijd
De Oud-Rotterdammer wil in novem-

ber aandacht besteden aan de Sinter-
klaasviering in oorlogstijd. Heeft u 
daar herinneringen aan? Schrijf ons 
uw verhalen! Dat kan naar: info@
deoudrotterdammer.nl of per post 
naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
a/d IJssel.

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.

Klassenfoto
De bijgevoegde foto komt uit het familiearchief. Op deze foto staat mijn 
tante. Zij is hier ergens tussen de 5 en 10 jaar oud. Aangezien zij in 1933 is 
geboren is deze foto dus genomen tussen 1938 en 1943. Zij woonde bij haar 
ouders (mijn opa en oma) aan de Mathenesserdijk 24 in Spangen, waar deze 
foto wel ergens in die buurt is gemaakt. De kinderen op deze foto zullen nu 
dus rond de 90 jaar oud zijn. Het is alleen de vraag of er nog iemand van in 
leven is. Misschien is er iemand die één van deze mensen kent of herkent. 
Laat het mij weten. Ik kan dan een kopie van deze foto toesturen.

Ben Burger
Hürthstraat 51, 3203 LH Spijkenisse
06-43223412, e-mail: benbburger@hotmail.com
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Horizontaal 1. slecht gehumeurd; 7. plechtige verklaring; 12. uitroep van afkering; 13. verdieping; 14.
een zekere; 15. kosten koper (afk.); 17. ledemaat; 19. opening in een vestingmuur; 21. proces-verbaal
(afk.); 22. mannetjes bij; 24. druk ter controle; 27. open plek in een bos; 28. Aziatisch oliestaatje; 30. oos-
ters hoofddeksel; 31. vertragingstoestel; 32. melkklier; 33. oude vochtmaat van wijn; 35. taartje; 37.
woordenreeks; 38. heestergewas; 41. kerkdienst; 42. geld sparen; 44. huiduitwas; 46. geldinstelling; 47.
verslavend middel; 48. rokkostuum; 49. insectenetend zoogdiertje; 50. plaats in Noord-Holland; 52. spor-
tief; 54. steenvrucht; 56. sterk ijzerhoudende grondsoort; 58. kleinste kamertje; 61. eikenschors; 62. geo-
logisch tijdvak; 64. windrichting (afk.); 65. lading van een schip; 67. hoge snelheidstrein (afk.); 68. dorp
in Brabant; 70. balsport; 72. gaping (holte); 73. tropische vrucht; 76. ontkenning; 77. Rolls Royce (afk.);
78. frisdrank; 79. eindstreep; 81. kiloliter (afk.); 82. jongensnaam; 83. rivier in Frankrijk; 84. platte zeevis;
86. nylonkous met broekje. 87. plaats in Gelderland.

Verticaal 1. door kinderen gemaakt speelgoed; 2. rivier in Rusland; 3. zeehond; 4. strook; 5. in over-
vloed (zat); 6. jong dier; 7. iets wat ontbreekt (krapte); 8. niet deskundige; 9. gewicht; 10. symbool voor
ijzer; 11. zeer bekwaam (vaardig); 16. toiletartikel; 18. grond rond boerderij; 20. alcoholische drank; 21.
voor (in samenst.); 23. vreemd; 25. lastdier; 26. gang van een paard; 27. kleurschakering; 29. gedetail-
leerd (precies); 32. toelage of pensioen; 34. Russisch ruimtestation; 36. aroma van wijn; 37. hemelli-
chaam; 39. graangewas; 40. vaartuig van een eskimo; 42. aardappelgerecht; 43. persoon van adel; 45.
afgericht; 46. deel van een ambtsgewaad; 51. corpulent; 53. elektrisch geladen materieel deeltje; 54.
bedevaartganger; 55. overschot; 56. Europese hoofdstad; 57. plaats in Noord-Brabant (files); 59. salaris;
60. gezellig dineren; 62. koelinstallatie; 63. belevenis tijdens het slapen; 66. bloeiwijze; 67. dierenverblijf;
69. Amerikaanse schrijver; 71. waterdoorlatend; 73. groente; 74. ambachtsman; 75. uitdrukking (formu-
le); 78. gevangenverblijf; 80. gesloten; 82. Chinese munt; 85. gouverneur-generaal (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Te Huur
2-kamer appartementen 

+)
Minosstraat, Hillegersberg

Humanitas-Akropolis. Het gebouw telt 105 

ligt in de gezellige wijk Honderd en Tien Morgen in de 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Zorg- en dienstenaanbod
In de onderbouw bevindt zich het Humanitasrestaurant 

Dit atrium heeft de functie van een overdekte 
ontmoetings- en recreatieruimte.  U kunt er 
lekker relaxen en wat praten, maar ook kaarten, 
biljarten, lezen of internetten in het internetcafé. 
Restaurant Akropolis zorgt voor een gevarieerde 
keuze aan maaltijden en gerechten. Bewoners en 
familie komen hier r regelmatig eten. 

De Gerrit Spronkersflat is uitstekend bereikbaar per
bus, er is een halte van bus 174 voor de deur
(halte Humanitas-Akropolis). 

 

Voor de maandelijkse netto huurprijs van € 737,14 
 wordt een jaarinkomen (2020) gevraagd voor een

  1-persoonshuishouden tussen € 23.175,- en € 43.574,-.
   Voor een 2-persoonshuishouden wordt een jaar-

    inkomen (2020) gevraagd tussen € 31.475,- en € 43.574,-.
     Voor deze woningen is geen huurtoeslag mogelijk.    

 

Huurprijs€ 737,14  p.m.
exclusief servicekosten

 
Onze woning
Minervaplein 1, 3054 SK Rotterdam, 
Telefoonnummer 010 – 422 80 60 (08:30u – 12:30u) 
E: info@bvow.nl 
I: www.bvow.nl

• Ruime 2-kamer appartementen
• 55+ woningen
• Open keuken 
• Drempelloze badkamer
• Inpandige berging/hobbykamer
• Balkon
• Zorg
• Winkel
• Fysiotherapie
• Kapsalon 
• Dagbesteding
• Restaurant 

Voor meer informatie nodigen wij u graag 
uit voor een bezichtiging met inachtneming 
van de Coronamaatregelen voor uw en 
onze veiligheid.
U kunt ons bellen voor een afspraak
op telefoonnummer 010 – 422 80 60. 

€ 892,82   p.m.
(inclusief service- en 

€ 75,00 stookkosten)


	42_de oud-rotterdammer_pag01
	42_de oud-rotterdammer_pag02
	42_de oud-rotterdammer_pag03
	42_de oud-rotterdammer_pag04
	42_de oud-rotterdammer_pag05
	42_de oud-rotterdammer_pag06
	42_de oud-rotterdammer_pag07
	42_de oud-rotterdammer_pag08
	42_de oud-rotterdammer_pag09
	42_de oud-rotterdammer_pag10
	42_de oud-rotterdammer_pag11
	42_de oud-rotterdammer_pag12
	42_de oud-rotterdammer_pag13
	42_de oud-rotterdammer_pag14
	42_de oud-rotterdammer_pag15
	42_de oud-rotterdammer_pag16
	42_de oud-rotterdammer_pag17
	42_de oud-rotterdammer_pag18
	42_de oud-rotterdammer_pag19
	42_de oud-rotterdammer_pag20

