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Een paar jaar geleden be-
zocht ik met mijn vrouw Arina 
het eiland van Brienenoord. 
Zij was er sinds haar meis-
jestijd niet meer geweest en 
benieuwd of ze er nog veel 
van vroeger zou aantreffen. 
Of het ‘veerhuis’, de keet van 
haar grootvader Teun, er nog 
zou zijn, bijvoorbeeld.

Teun Middelkoop was in Sliedrecht 
geboren en had als baggeraar over 
de wereld gezworven. Hoewel hij 
een gezin had met zes kinderen (zijn 
jongste zoontje is in de Nassauha-
ven verdronken), kon hij thuis zijn 
draai niet vinden. Doorgaans was hij 
maanden van huis. En wanneer hij 
in Rotterdam was, stapte hij na een 
tijdje de deur uit met de medede-
ling “ik ga even naar die man” om 
vervolgens drie dagen weg te blijven. 
Vanuit Noord-Afrika stuurde hij veel 
foto’s naar huis. Daar zit een mooie 
historische opname bij van de begrafe-
nis in Tunesië, van een baggerknecht 
die zichzelf van het leven had beroofd 
(een van de grafkransen draagt de 
tekst ‘Les camarades des hollandais’), 
maar ook een kiekje met hem, staand 
voor een woud van cactussen. Zijn 
slecht ziende vrouw merkte op: “Hij 
was zeker weer dronken, dat al die 
mensen achter hem aan lopen.” Opa 
hield inderdaad van een stevig glas, 
maar aan het eind van zijn leven ging 
hij bij de blauwe knoop – volgens de 
familie omdat hij vol zat – en werd 
begraven met op zijn kist de vlag van 

de IOGT, de Internationale Orde van 
Goede Tempeliers. Tijdens de oorlog 
baggerde hij in Zuid-Frankrijk voor de 
Sliedrechtse fi rma Groenendijk en aan 
het eind van zijn loopbaan voer hij, 
hoewel hij geen slag kon zwemmen, 
als roerganger op ‘de bootjes van 
Simons’, de lichters van schroothan-
delaar Simons op Katendrecht. Na zijn 
pensionering werd hij veerman over 
de Kreek, van IJsselmonde naar het 
eiland van Brienenoord. Als het druk 
was met het kabelpontje en anders met 
de roeiboot.

Arina vertelt: “Ik ging vaak met mijn 
vader* naar opa toe. Ik noemde hem 
Opa van Ted vanwege zijn hond 
Teddy. Het eiland was een paradijs. 
Er was veel wild terrein, er waren 
volkstuintjes, er was een kamp van de 
padvinders, een clubhuis van de Arend 
en de Zeemeeuw en er was een terrein 
waar politiehonden werden afgericht. 
Opa had er een geit staan, waarvan ik 
de melk mocht drinken en hij peurde 
paling tussen de sloopschepen aan de 
overkant van de Kreek. Hij had een 
goede relatie met de gebruikers van 
het eiland, met name met hondentrai-
ner Manus. Ik kreeg dan ook vaak 
groente mee naar huis en soms een 
wilde eend. We moesten dan wel zorg-
vuldig om de hagel heen eten. Er was 
ook een strandje en ik herinner mij dat 
ik er eens heb geschaatst. Dat moet 
in de strenge winter van 1946 zijn 
geweest. Later maakte ik er ook de 
1-Meiviering van het Zuidervolkshuis 
mee, met dansen om de Meiboom. 
Teddy was een goedzak die met zich 
liet sollen. Toen opa als herder mee-
deed in een kerstspel in het clubhuis 
van de Arend en de Zeemeeuw (met 

als dank een kruik jenever), lag Teddy 
de hele voorstelling met hem op het 
podium.

Bal gehakt
‘s Avonds reed opa met Teddy in de 
fi etstas naar huis, naar de Nijverheids-
straat op Feijenoord. Als ze door de 
Oranjeboomstraat kwamen, sprong 
Teddy uit de tas en holde vooruit naar 
opa’s stamcafé, omdat hij wist dat 
hij daar een bal gehakt kreeg. Maar 
uiteindelijk werd hij vals en heeft opa 
hem met een binnenschipper geruild 

voor een zak kolen”.
Opa van Ted is 72 jaar geworden. 
Arina en ik zochten hem voor het 
laatst op, een dag voor zijn overlij-
den, in een soort hospice, een somber 
souterrain aan de Heemraadssingel. 
Hoewel hij op sterven lag liet hij zich 
de gerookte paling die zijn zus Kee 
voor hem had meegebracht, nog goed 
smaken.

Jan Wagner
kunst@janwagner.nl

* De ouders van Arina Middelkoop 
verloren twee dochtertjes in het vrij-
wel vergeten Engelse bombardement 
op Oud-Feijenoord op 29 juni 1940. 
Jan Wagner schrijft over deze tragedie 
in het verhaal Verborgen verdriet in 
zijn bundel Puin en vriendschap. Deze 
verhalenbundel, waarin hij ook over 
zijn eigen oorlogsverleden vertelt, 
wordt u portvrij toegezonden na 
overmaking van €19,95 op bankreke-
ningnummer NL38 RABO 0356 3206 
26, t.n.v. M.J.Wagner, met vermelding 
Puin en vriendschap en uw naam, 
adres en postcode.  
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

 
 

 

  

   

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,-
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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: Penthouse Sliedrecht

Inlichtingen: Alblasserwaard Makelaars en Taxateurs 

Thorbeckelaan 1, 3362 BL Sliedrecht

T 0184 - 670 733

E wilhelminakwartier@alblasserwaard.nl

Ontwikkelaar:

Penthouse type R
•   160 m2  woonoppervlak
•   71 m2 woonkamer 
•   73 m2 dakterras met weids uitzicht
•   Drie ruime slaapkamers
•   Twee luxe badkamers
•   Drie privé parkeerplaatsen

TE KOOP

Bungalowverhuur - Overdekt zwembad - Fietsverhuur

Wasserette - Midgetgolf - Tennisbanen

Bungalowverhuur - Overdekt zwembad - FietsverhuurBungalowverhuur - Overdekt zwembad - Fietsverhuur

Wasserette - Midgetgolf - Tennisbanen

www.parkcampanula.nl | info@parkcampanula.nl | tel. +31 (0)224 56 15 02

Belkmerweg 62, 1753 KK Sint Maartenszee

In het na-

seizoen hebben

wij leuke

weekend

aanbiedingen!

alle COVID-19 voorzorgsmaatregelen zijn genomen 
Bezoek onze store in Alexandrium

unieke shirts van hoge kwaliteit



“Daar zaten wij altijd op de bovenste 
rij van de Maastribune want dan kon 
ik in de rust naar de rangerende trei-
nen kijken”, herinnert de nu 58-jarige 
zich nog goed. Dat kon in die tijd nog 
omdat toen alleen de eretribune over-
dekt was. Voetbal en treinen kijken. 
Zijn lust en zijn leven.
“We gingen natuurlijk voor het 
voetbal maar ik had van Sinterklaas 
een modeltreintje van Fleischmann 
gekregen en ‘in het echt’ vond ik die 
treinen ook geweldig”.
Maar de bal won het al snel van het 
spoor. Hij speelde met zijn vriendjes 
op het Landje daar waar nu nog steeds 
basisschool het Landje staat, achter 
de Schiedamse Vest. Zodra het mocht 

qua leeftijd werd hij, samen met zijn 
vriend Peter Burggraaff, lid van de 
v.v. NRC op het Toepad. En nadat 
Peter de overstap had gemaakt naar 
Excelsior, volgde Aad al snel en begon 
op Woudestein in de D’tjes. Hij ging 
nooit meer weg bij zijn club.
“Toen ik 17 jaar was kreeg ik een 
uitnodiging van Feyenoord om daar 
een proefwedstrijd te spelen. Leuk 
natuurlijk die interesse. Ik heb die 
proefwedstrijd gespeeld en weet eer-
lijk gezegd niet meer wat voor indruk 
ik daar heb achtergelaten. Ik weet wel 
dat Excelsior er achter kwam en bood 
me direct een contract aan. Mijn eerste 
contract wat ik graag ondertekende”.

Rob Jacobs
1980 was zijn start in Excelsior’s 
hoofdmacht en hij heeft daar meer dan 
dertien jaar in gespeeld. Hij begon er 
als rechtsbuiten onder trainer Hans 
Dorjee die hem omturnde tot rechter-
verdediger. Rob Jacobs, opvolger van 
Dorjee, ging door met Aad als verde-
diger. Hij was buitengewoon snel, kon 
gemakkelijk mee ten aanval om toch 
weer op tijd zijn verdedigende taak uit 
te voeren.
“Ja, ik was snel”, weet hij “een linker-
spits kwam mij driemaal tegen.”

Aad Leenheer kwam op een voetbal-
plaatje van Panini te staan. “Hoe trots 
ben je dan? Achttien jaar en dan een 
plaatje in de voetbalboeken die ik zelf 
verzamelde. Da’s trouwens een mooi 
verhaal want zo’n plaatje leverde een 
aardig bedrag aan copyright op. Iedere 
speler kreeg dat geld, behalve André 
Wasiman en ik omdat wij samen er als 
laatste bij waren gekomen in het eerste 
elftal. Daar ging Ton Pattinama tegen 
in verweer. Hij nam het toch vaak op 
voor de jongeren en regelde het bij de 
uitgever dat wij ook onze poen kregen. 
Mooi hè.”
Onder trainer Rob Jacobs kende Ex-
celsior de succesvolste voetbalperiode. 
De club speelde van 1982 tot 1986 
onafgebroken in de eredivisie, met 
goeie spelers als o.m. Ton Pattinama, 
André Wasiman, Michel Beukers, 
Frans Struis, Graeme Rutjes en Carlo 
van Tour. Jacobs wees ze met zijn 
brutaliteit, kennis en flair de weg naar 
dit succes.
“Ons geheim? Simpel, we werkten 
gewoon voor elkaar, onze kracht was 
de homogeniteit. Bijzonder voor de 
ploeg met het laagste budget in de 
eredivisie. Maar wel financieel bijge-
staan door een hondstrouwe sponsor; 
Rob Albers van Akai. Jarenlang sierde 
die naam het shirt van Excelsior. Ver 
voor de invoering van de shirtreclame 
speelde Excelsior al eens met de A 
van Akai op het shirt. Dat verbood de 
KNVB. De uitleg van bestuurslid Aad 

Libregts, vader van Thijs, was dat de 
A stond voor A-team. Dat geloofde de 
KNVB niet… Oké, toen Aad in het 
eerste ging spelen stond de sponsor-
naam weer op het shirt. Een shirt dat 
Excelsior nu als retro shirt verkoopt.
“Het mooiste shirt voor mij”, zegt Aad 
Leenheer die er meer dan 300 wed-
strijden mee speelde en er toen een 
punt achter zette. Dertien jaar voetbal 

in het eerste was genoeg. Vrijwel alle 
thuiswedstrijden is hij op Woudestein 
te vinden, praat daar met oude voet-
balvrienden en geeft eerlijk toe dat een 
wedstrijd op de tv hem vrijwel nooit 
meer boeit. “Ik ga dan liever een potje 
kaarten”, besluit hij lachend.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Leenheer, 13 jaar in het eerste
Als binkie van vijf jaar ging Aadje Leenheer al met zijn vader 
mee naar Feyenoord. Van zijn huis in de Eendrachtsstraat, een 
stukkie lopen naar de tram en uitstappen voor de deur van ‘de 
Kuip’.
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Even tussendoor, Wim Kan had ooit 
een oudejaarsconference “Waar gaan 
we in het nieuwe jaar naar toe?” Later 
had ie er een met de titel “Waardig 
over de drempel.” Weer later eentje die 
heette “Lachende over de loongrens”. 
En toen zei hij: “Hoe noemen we het 
de volgende keer… “Gierend over de 
Giro!…” Maar daar gaat het nou niet 
om.

Waar gaat het met het Nederlands naar 
toe? Misschien kan het u of niemand 
wat schelen, maar ik vind dat onze 
taal totaal aan het verworden is. En ik 
weet wel, de geleerden zijn het niet 
met me eens. Je hoort altijd hetzelfde 
sussende verhaal, “ach, taal is levend, 
er komen altijd nieuwe woorden bij, de 
taal verandert nou eenmaal, niks aan 
de hand”. En dan krijg je de bekende 
voorbeelden dat in de “Franse tijd” ook 
allemaal woorden het Nederlands bin-
nen geslopen zijn, portefeuille, buffet, 
chaise longue en ga zo maar door. Maar 

nu is er meer aan de hand.
Het komt volgens mij mede door die 
afgrijselijke computertaal. Daar zit zo 
langzamerhand geen Nederlands woord 
meer bij, voor zover ik weet, want ik 
bemoei me zoals u weet daar niet mee. 
Of is het woord “apenstaartje” nog 
altijd in zwang? Maar als ik een be-
roemde “influencer”, wat een vreselijk 
woord, zie schrijven dat ze iets niet 
helemaal goed begrepen heeft en nog 
even gaat “educaten”, dan begint toch 
mijn broek behoorlijk af te zakken.
Ze leren het misschien op die cursus 
“Spreken in het openbaar”, die ze 
denken te moeten gaan volgen als ze 
een bepaalde positie in de maatschappij 
hebben bereikt.
Laatst werd er weer een belangrijke 
juffrouw op de radio geïnterviewd en 
ja hoor, daar ging ie weer, we moesten 
“targetten” en dan heel gauw “trigge-
ren” en daar moesten we “tools” voor 
gebruiken en zo lulde ze maar door. Ik 
word dan bijna gek van drift.

Daar zijn toch allemaal heel bruikbare 
Nederlandse woorden voor? Waarom 
zeggen mensen “amazing!” in plaats 
van verbazend of voor mijn part verba-
zingwekkend. Ze zijn “flabbergasted” 
en niet meer met stomheid geslagen.

Niet dat ik denk dat ik het kan tegen 
houden, en het wordt natuurlijk gauw 
gezeur maar ik wil toch gezegd hebben 
dat het mij ernstig verontrust. Zo zeer 
zelfs dat ik blij ben als er een plaatje 
van een nieuwe vrouwelijke ster ver-
schijnt met een Nederlandse titel, ook 
al is die dan: “Hou je bek, en bef me.” 
( Hoe zal haar volgende plaatje heten? 
Vermoedelijk “Stop je pik in mijn 
doos, en vlug wat.”) Want al die andere 
zangers en zangeressen, “Singer- Song-
writer” geheten, Dichter- Zanger is 
toch veel mooier, zingen in het Engels. 
En wat voor Engels is dat dan? Ik heb 
er al eens een horen kwelen “Every 
morning I sleep out…”, verdomd als 
het niet waar is.
Wat er zijdelings mee te maken heeft, 
weet u nog dat filmtitels vroeger in het 
Nederlands werden “vertaald? ”. Er 
werd in ieder geval een Nederlandstali-
ge titel bedacht, niet altijd even briljant 
overigens, maar toch. Eind jaren vijftig 

verscheen er in de bios een Franse film 
over “de ontsporende jeugd”, en die 
heette “Les tricheurs”, hetgeen zoveel 
betekend als “de Bedriegers”. Hier 
heette de film “Zondaars in spijker-
broek”. De eerste Beatlefilm, was die 
niet getiteld “A hard days night”? In 
Nederland bedachten ze “Yeah, yeah, 
yeah, hier zijn we!”

Onze eigen taal wordt een soort onder-
geschoven kindje. Als er iemand jarig 
is moet je blij zijn dat het aloude “Lang 
zal ze leven” wordt aangeheven en 
niet dat stomvervelende Amerikaanse 
“Happy birthday to you”.
Toon Hermans zei in een van zijn 
briljante conferences dat ie bezwaar 
had tegen ons “Hij leve hoog, ja hoog, 
ja hoog”, dat is drie hoog mensen!” De 
Engelsen deden het goed. Die zongen 
“Now is the hour…” ( Nou is tie 
ouwer…)

Nederlands
Omdat dit een krant is die wel door voornamelijk oudere mensen 
zal worden gelezen, dat is toch geen boude veronderstelling, durf 
ik een probleem aan te kaarten dat mij, als oudere Rotterdammer, 
zorgen baart, en sommigen van u hoop ik ook. Waar gaat het met 
het Nederlands naar toe?
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Leenheer in duel met Ruud Gullit

Aad Leenheer
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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 
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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-
-

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 

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 127b
3051 GM 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 septembert/m 24 oktober; vraag eenverkoperin 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 
•Verminderten voorkomt rugklachten 
• Sta-op functie voor optimale balans

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

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 4,985 kilo

Resonant  



Ken je dit nog? Een heel leger bakkerskarretjes, klaar voor vertrek. Opschrift: ‘T. den Hartigh’. Zegt het 
u iets? Heeft u er herinneringen aan? We zijn weer zeer benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren aan 
verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden. Schrijf ons, zodat we het met elkaar kunnen delen. Dat kan 
naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat 
bekijken.  

Joop van Roosmalen: “De locatie werd mij 
duidelijk door een foto van mijn moeder, die 
graag soms vertoefde in die mooie binnentuin van 
het stadhuis. Het wanneer zou kunnen zijn begin 
jaren zestig. Vaag herinner ik mij dat de dochter 
van een bevriend collega van mijn vader op het 
hoofdbureau van politie, een zekere Yvonne van 
Dalsen, modeshows organiseerde, dus die locatie 
zou mogelijk zijn. Ik kan er niet bij geweest 
zijn, omdat ik in die periode niet in Nederland 
verbleef. Wel meen ik vaag een paar gezichten te 
herkennen. Mogelijk een klein steentje bijgedra-
gen.”

Saskia van den Berg-de Koning: “Dit is een foto 
van Binnenstadsdag, in de tuin van het Rotter-
damse stadhuis aan de Coolsingel. Het was een 
modeshow van de Academie de Couture waarin 
ikzelf ook meeliep (zie kleurenfoto/red). Leuk 
was ook het thema: Rotterdam. Zo liep ik zelf met 
Shellkostuum en een ander liep met een Euromast 
op zijn knar.”

Anne Beilsma: “Hé, dat is grappig! Een mode-
show in de binnentuin van het stadhuis aan de 
Coolsingel. Aan de achterkant daarvan dus. Wat 
een leuk idee. Dat mogen ze van mij best nog 
eens doen, want dan ga ik zeker kijken, zodra dat 
weer kan. Misschien aardig om zo het einde van 
de coronatijd te vieren als het zover is.”

Jacco Rietberg: “Duidelijk een catwalk en een 
modeshow. Maar de locatie kan ik zo 1,2,3 niet 
thuisbrengen. In Rotterdam natuurlijk, maar 
waar? In ieder geval buiten. En dat is best bijzon-
der, want meestal worden dit soort activiteiten 
toch binnen gehouden. Ik houd het erop dat dit 
onderdeel was van een of ander evenement. Mis-
schien C70? Al ben ik daar zelf bij geweest en 
kan ik het mij niet herinneren. Daarvan herinner 
ik me in ieder geval de kabelbaan.”

Wilco Arends: “De vrouw op de foto lijkt heel 
veel op mijn zus Trudy toen ze heel wat jaartjes 
jonger was, maar dan kan haast niet, want ik 
heb nooit gehoord dat zij aan een modeshow in 
Rotterdam heeft meegedaan. Toch is de gelijkenis 

best opmerkelijk. Verder is de foto één groot 
raadsel voor mij. De locatie, het jaartal, de men-
sen, het gebouw: schiet mij maar lek!”

Helga de Jong: “Wat leuk, een modeshow in de 
buitenlucht. Ik weet zeker dat ik daar nooit bij 
geweest ben. Wel bij allerlei andere modeshows 
van modezaken in Rotterdam en omgeving. Dat 
vonden mij vriendin en ik vroeger prachtig. Je 
kon dan vaak na afl oop of in de pauze ook al ko-
pen of bestellen wat je gezien had. Mooie tijden 
waren dat!”

Ans Peters: “Ik herinner me dat er ooit, in de 
jaren zestig, een modeshow bovenop de Euromast 
is geweest. Maar daar is deze foto duidelijk niet 
gemaakt. Ik zie dat het buiten is en denk dat het 
gaat om de tuin van het Stadhuis. Maar het is een 
gok. Misschien zit ik er wel helemaal naast.”

Ineke van der Weijden: “Leuk, een modeshow. 
Zelf ben ik ook mannequin geweest. Dat was 
in de jaren zeventig. Leuk hoor, ik liep voor 
verschillende modezaken. Na afl oop mochten we 
vaak iets van de kleding met korting mee naar 
huis nemen. Zo ben ik vrij goedkoop aan heel 

leuke kleding gekomen. Het was altijd weer span-
nend of je heelhuids van de catwalk af kwam. 
Vooral bij het draaien moest je oppassen met hoge 
hakken. Gelukkig is het bij mij nooit fout gegaan. 
Maar ik heb wel eens een meisje in het publiek 
zien kukelen. Huilen natuurlijk, vooral achter de 
schermen. Maar dan troostte je elkaar. Ik heb er 
leuke herinneringen aan. Nu zou het niet meer 
gaan, gezien mijn beperkte loopvermogen. Maar 
aan een rollator wil ik ook nog niet! Waar de foto 
is gemaakt zou ik trouwens niet weten. Ik zie wel 
iemand met een paraplu staan. Wel gewaagd dat 
het buiten was georganiseerd, want als het echt 
zou regenen ging het, denk ik, toch mooi niet 
door. De kledingzaken wilden daar hun kleding 
vast niet aan wagen!”

Zoë Blanchard: “Hi, ik kijk net in De Oud-
Rotterdammer van mijn oma en zie een raadfoto 
van een modeshow. Cool! In een tuin van een 
gebouw. Moeten we in Rotterdam komend jaar 
ook eens doen. Ik denk dat je tribunes kunt 
neerzetten voor de bezoekers. En dan alle hippe 
modezaken in de stad laten meedoen. Gebeurt er 
weer eens iets leuks! O ja, mijn oma vindt het ook 
een goed plan!”  

 Meelopen met een Euromast op je knar   
Dat was nog eens een aparte modeshow in de Maasstad, op 22 mei 1982 tijdens 
Binnenstadsdag, in de binnentuin van het stadhuis. Prachtige creaties werden er 
gepresenteerd. Jammer, dat weinig mensen het zich kennelijk kunnen herinneren, 
gezien het bescheiden aantal reacties ditmaal op onze Ken je dit nog-foto. Maar 
de reacties die we binnen kregen, willen we u natuurlijk niet onthouden, want ze 
zijn weer de moeite waard. Lees maar.
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

 inclusief elektrische sta-op en 
 relax/kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke 
 bediening;
 leverbaar in diverse bekleding-
 soorten en kleuren.

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

Zeer comfortabele scootmobiel:
 digitaal scherm met kilometerteller;
 zeer wendbaar;
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg;
 zeer goede vering.

4-wiel scootmobiel Mercurius

Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km 

Rollator Server

Stijlvolle lichtgewicht rollator
 eenvoudig in te klappen;
 speciaal gevormde handgrepen;
 betrouwbare en licht te bedienen remmen;
 zeer wendbaar met kleine draaicirkel;
 stabiel en comfortabel.

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren!

betrouwbare en licht te bedienen remmen;

Nu: 
€ 299,=

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.

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via 
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen 
excl. verzendkosten

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl



Wij hebben altijd honden 
gehad en overwegen, nu we 
73 en 74 zijn, om toch nog 
weer een hond te nemen. De 
gedachte dat er iemand voor 
onze hond moet zorgen als 
wij er niet meer zijn, houdt 
ons echter tegen. Heeft u 
misschien een oplossing? 

Het is goed dat u deze vraag stelt 
want veel bezitters van een huisdier 
doen dit (onterecht) niet en nog min-
der regelen ook daadwerkelijk iets. 
Uit onderzoek van Lifetri blijkt dat 
ongeveer de helft van de huisdierbe-
zitters nadenkt over hoe het moet met 
het huisdier na scheiding, opname 
verpleeghuis of overlijden. Slechts 7 
procent legt ook iets vast. Overigens 
zijn er wel verschillen tussen de 
soorten huisdieren; honden komen er 
het beste vanaf; 55% van de eigenaren 
heeft iets geregeld. De eigenaren van 
reptielen hebben het minste geregeld 
(36%) maar ze denken er wel het 
meeste over na (64%).

In de meeste gevallen krijgen huisdie-
ren opvang van familie en vrienden, 
maar eveneens in de meeste gevallen 
is dit niet op papier gezet en komt het 
er na opname in een verpleeghuis of 
na een overlijden op aan of zich über-
haupt iemand opwerpt die zich over 
het huisdier wil ontfermen. Kortom, 
dit is bij de meeste huisdiereigenaren 
het geval. Dit hoeft echter niet. In het 
levenstestament en testament kunt u 
opnemen wat er met het huisdier moet 

gebeuren. Vraag een familielid, vriend 
of kennis (liefst twee opvolgende ver-
zorgers) of deze voor uw huisdier wil 
zorgen. Leg vast wat wel en niet de 
bedoeling is. Bijvoorbeeld: niet naar 
het asiel en als u meerdere huisdieren 
bezit, dat ze bij elkaar moeten blijven. 

Wat overigens niet kan is dat u het 
huisdier erfgenaam maakt van een 
deel van de erfenis. Een legaat voor 
de verzorger kan wel. Neem in dat ge-

val wel als last op dat de vergoeding 
slechts ontvangen wordt zolang het 
huisdier er nog is en vermeld ook dat 
de legataris de beloning alleen krijgt 
als hij ook daadwerkelijk de zorg voor 
uw hond op zich neemt. 

Zijn er geen familieleden of anderen 
die de zorg voor uw hond op zich 
willen of kunnen nemen, overweeg 
dan een van de opvangmogelijk-
heden zoals Stichting Dierennood, 
de Dierenbescherming of Stichting 
Landelijke Herplaatsing Huisdieren 
(SLHH). Deze stichtingen vangen 
uw hond of andere huisdieren op 
en zorgen voor herplaatsing bij een 
liefhebber. Ze hebben daarvoor een 
groot netwerk opgebouwd van perso-
nen en gezinnen die openstaan voor 
opvang en verzorging. Wanneer de 
situatie ontstaat dat opvang nodig is, 
zorgen ze ervoor dat het huisdier nog 
dezelfde dag opgehaald wordt. Ook 
hiervoor geldt dat u dit het beste in 
uw (levens)testament opneemt zodat 
er niemand voor verrassingen komt 
te staan en niemand zich gedwongen 
voelt de zorg voor een huisdier op 
zich te nemen. Neem vooraf contact 
op met een van de stichtingen zodat u 
weet wat er met uw hond gebeurt als 
u er zelf niet meer voor kunt zorgen.  

 Een huisdier in de erfenis   
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Checklist Belastingdienst bij 
echtscheiding
Bij een echtscheiding veranderen er 
ook heel veel fi scale zaken. Om u 
daarbij te helpen heeft de Belasting-
dienst een checklist ontwikkeld met 
tips en veel voorkomende vragen. 
Op de checklist staan zaken als de 
zorgtoeslag, aftrekposten, fi scaal 
partnerschap, toeslagen en de voorlo-
pige aanslag. U kunt deze lijst vinden 
via de site van de Belastingdienst 
onder Verandert uw situatie? Verder 
raadt de Belastingdienst u aan om de 
nieuwe situatie zo snel mogelijk door 
te geven. Dit voorkomt dat u achteraf 
moet terugbetalen.

Stiefoudergevaar
In samengestelde gezinnen loert na 
het overlijden van de eerste partner 
het gevaar dat de nieuwe/tweede 
partner uit het zicht van de kinderen 
raakt. Om die reden staan er in de 
wet zogenoemde wilsrechten. De 
kinderen kunnen daarmee familiebe-
zit veiligstellen. Dat gaat niet zover 
dat zaken ook afgegeven moeten 
worden, maar de langstlevende 
tweede partner krijgt er het vruchtge-
bruik over: oftewel niet het bezit, wel 
het gebruik. De wilsrechten zijn in te 

roepen bij het aangaan van een nieuw 
huwelijk of geregistreerd partner-
schap, na overlijden van de ouder, bij 
hernieuwd huwelijk van de tweede 
partner of diens overlijden. Complete 
zekerheid krijgt u niet, wel net wat 
meer rechten.

Wat te doen bij wilsonbe-
kwaamheid?
Velen maken tegenwoordig een 
levenstestament als een soort 
verzekering voor ‘als het nodig is’. 
Is er geen levenstestament of een 
volmacht gegeven aan een van de 
kinderen of vrienden, dan is bewind-
voering een alternatief. Een volmacht 
kunt u alleen voor uzelf afgeven. Is 
een partner niet meer wilsbekwaam 
dan kunt u als echtgenoot of kind 
voor deze wilsonbekwame partner/
ouder bewindvoering aanvragen bij 
de rechtbank. De rechter oordeelt 
of bewindvoering echt nodig is en 

neemt daarbij de belangen van de 
onder bewind te stellen persoon 
als uitgangspunt. Garanties krijgt u 
dus niet en de procedure kan door 
de wachtlijsten lang duren. Regel 
daarom de dingen als het kan; dat 
geeft rust en duidelijkheid.

Beloon de actieven
Bij de afwikkeling van een nalaten-
schap zijn er altijd een paar actieven 
en een paar die graag een ander laten 
werken. Soms met goede reden, 
soms uit luiheid. Maak vooraf goede 
afspraken over de beloning van de 
actieven want achteraf lukt dat vaak 
niet meer. De beloning kan een be-
drag in geld zijn, een item uit de boe-
del of de eerste keuze uit de boedel 
of wat dan ook. Met goede afspraken 
voorkomt u scheve gezichten.

Uit de praktijk 

Het is jammer dat het aanpassen van 
een testament aan een nieuwe werke-
lijkheid vaak (uiteindelijk) niet gebeurt. 
Een oud testament kan dramatische 
gevolgen hebben. Zo ook voor een 82 
jarige man wiens samenlevingspartner 
na een relatie van 30 jaar overleed. Haar 
testament (uit het begin van de relatie) 
geeft de man een ‘nawoonrecht’ van een 
jaar en de kinderen erven alles. Hoewel 
de kinderen de man best een rustig 
langer ‘nawonen’ gunnen, lukt hen 
dat niet omdat de door hen te betalen 
erfbelasting uit de verkoop van de wo-
ning moet komen. De woning moet dus 
verkocht en de achterblijvende partner 
wordt gedwongen een andere woning 
te zoeken. 
Dit trieste geval had eenvoudig voor-
komen kunnen worden door een nieuw 
testament waarbij de man kon erven 
volgens de wet of desnoods met een 
tweetrapsmaking of vruchtgebruik. Op 
die manier had hij in ieder geval in de 
woning kunnen blijven en de erfbelas-
ting was te overzien geweest. Nu heb-
ben de kinderen geen keuze; dat hadden 
deze man en vrouw wel, maar hebben 
het laten lopen. Soms is dat omdat over 
de dood spreken onmogelijk is, soms 
wil de andere partij niet hebberig zijn 
en soms is het gewoon de kop in het 
zand steken.
Heeft u een oud testament, kijk dan 
eens of het nog past bij wat u nu 
belangrijk vindt of hoe u nu voor uw 
partner wil zorgen wanneer u er niet 
meer bent. Met een actueel testament is 
veel leed te voorkomen.  

?

Bewust met geld  Het aantal 
mensen met problematische 
schulden is groot en groeit iedere 
dag. Door bewust met geld om te 
gaan, te reserveren voor bepaalde 
grote uitgaven, kritisch te zijn over 
de aankopen die u wel of niet doet, 
krijgt u grip op uw budget. Houd 
een paar maanden in een schriftje 
bij waar u uw geld aan uitgeeft en 
snel zal blijken dat veel aankopen 
niet nodig zijn of beter kunnen.

No spend november  Het is 
een Amerikaans initiatief om in no-
vember zo min mogelijk geld uit te 
geven en bewust te worden van uw 
koopgedrag. Misschien klinkt het 
overdreven, maar het werkt wel.

Vergelijken loont  Of u nu gaat 
verhuizen, de uitvaart moet regelen 
of een nieuwe tv wilt, vergelijken 
is altijd zinvol. Dat kan op steeds 
meer sites. Maak er gebruik van.
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Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11 Geopend 9.00-18.00, vrijdag tot 21.00
2761 AN Zevenhuizen    voorbrood.nl zaterdag 10.00-17.00

BANK 2,5 ZITS
IN LEER VANAF € 2.095,-

FAUTEUIL LAAG
IN LEER VANAF € 1.145,-

FAUTEUIL HOOG
IN LEER VANAF € 1.245,-

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

IEDERE 
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ANDERS!
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

Langer
veilig 
thuis
met de slimme 
energiemeter  
in huis

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

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

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

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

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

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



Rotterdam breidde zich na de oorlog 
razendsnel uit. Nieuwe stadswijken 
werden uit de grond gestampt. Op de 
zuidelijke Maasoever was voor het 
7e politiedistrict Charlois een bureau 
gevestigd in het voormalig gemeen-
tehuis aan de Charloisse Kerksingel, 
maar gezien de stadsuitbreiding 
was dit onvoldoende. Er moest een 
politiebureau komen voor de nieuwe 
wijken Pendrecht en Zuidwijk. Plaats 
van handeling zou de Slinge worden, 
op de hoek van het Bornerveld. Als 
architect werd A.G.T. van Ruth met 
deze opdracht belast. Aan alles was 
gedacht; een cellencomplex, een dok-
terskamer waar een politiearts praktijk 
kon houden en zelfs een woning op de 
eerste etage voor de rayonagent, zoals 
deze toen nog werd genoemd. Dit alles 
om het op- en neer rijden van en naar 
het hoofdbureau aan het Haagseveer 
tot het verleden te laten behoren.

Veranderingen
Al spoedig na de voltooiing kwam 
men terug op eerder gemaakte plan-
nen. De woning van de rayonagent 
kwam te vervallen, alhoewel het in 
die dagen nog wel gemakkelijk was 
in verband met de verzorging van de 
arrestanten; immers de vrouw van die 
diender zorgde voor het warme eten. 
Ook de al ingerichte dokterskamer 
werd weer ontruimd. De gehele bo-
venetage moest nu plaatsmaken voor 
een recherche-afdeling.

Kelder
Onder het bureau was een grote kelder 
die geheel ingericht was als zorgcen-
trum in verband met de toenmalige 
Koude Oorlog. Bij een chemische 
aanval moest een schuilmogelijkheid 
voorhanden zijn voor de buurtbewo-
ners. Dus kwamen er ruimten met 

gasdichte dikke stalen deuren, bedden, 
maar ook veel materialen ten behoeve 
van de dienst Bescherming Bevolking. 
Je moet dan denken aan medische 
middelen, maar ook scheppen, em-
mers, touwen, ladders en vooral heel 
veel gereedschappen, zoals grote 
betonscharen en pikhouwelen. Materi-
alen die later een nieuwe bestemming 
vonden bij het oefencentrum van de 
Mobiele Eenheid. Vanuit de kelder 
was een onderaardse gang naar de 
buitenwereld gemetseld, in geval dat 
het gebouw zou instorten. De uitgang 
was afgedekt met een groot stalen 
deksel. Op de binnenplaats waren door 
Shell ook nog eens benzinepompen 
geïnstalleerd.

Verminkt
Ik heb met tussenpozen 33 jaren 
vanuit dit bureau mogen werken. 
Ik verbleef er zo vaak dat het soms 
voelde als een tweede huis. Vele ver-
bouwingen heb ik mogen meemaken. 
In de loop der jaren is het bureau 
compleet veranderd, verminkt zou ik 
bijna willen zeggen. Ook de beveili-
ging van het bureau ging met zijn tijd 
mee. Weinig gebruikte toegangsdeuren 
verdwenen of werden voorzien van 
elektronische sloten. Ook het toe-
gangshek aan de achterzijde, dat altijd 
openstond, moest dicht. Opgeslagen 
gevonden fietsen moesten achter slot 
en grendel, omdat ze even snel van 
de binnenplaats verdwenen als dat ze 
binnen werden gebracht. Je moet maar 
durven in het hol van de leeuw.
Maar het jammerlijkst is dat het poli-
tiebureau nu voor het publiek gesloten 
is. Een papier achter de voordeur 
verwijst de bezoeker naar bureau 
Zuidplein. In mijn tijd waren we dag 
en nacht geopend. Twee grote wijk-
teams hadden de zorg voor de wijken 

Pendrecht en Zuidwijk en probeerden 
dit naar behoren te doen. ’s Nachts 
werd er intensief gesurveilleerd tegen 
inbraak en als je een probleem had 
van wat voor aard dan ook, dan kon je 
langskomen. Ik bezoek nog wel eens 
op een vrijdagochtend de markt aan 
de Asterlo en zie dan een gesloten bu-
reau. Onbereikbaar voor de bewoners 
van Zuidwijk en Pendrecht. Voordeel 
voor de buurtbewoners is wel dat ze 
nu een extra parkeerplaats hebben. 
Waar vroeger de dienstmotorvoer-
tuigen stonden (eigen grond) staan 
nu de voertuigen van de overburen. 
En gelijk hebben ze. Zo hebben ze 
nog een beetje een voordeel van dit 
gesloten bureau.

Horstenbuurt
In de jaren dat ik hier werkte, en ik 

heb het dan over 1977 tot en met 
2010, heb ik de wijken Pendrecht en 
Zuidwijk zien veranderen. Er is vooral 
veel gebouwd en verbouwd. Flats 
verdwenen en nieuwe eengezinswo-
ningen en ook weer flats kwamen er 
voor terug. Het mooiste voorbeeld 
hiervan is de Horstenbuurt. Ook de 
samenstelling van de bevolking veran-
derde. Mensen vanuit alle werelddelen 
vonden hier hun nieuwe bestaan. Ik 
bewaar hier bijzondere herinneringen 
aan. Iedere dag was anders. Bij het 
geven van fietsles aan dames die nog 
nooit hadden gefietst, kwamen hun 
respectievelijke echtgenoten eerst 
kijken wie de lesgever was en pas na 
hun goedkeuring mocht ik aan de slag. 
De eerste keer was het nog wel schrik-
ken bij het zien hoe zij remden met 
hun fiets, of eigenlijk niet remden; ze 
lieten zich gewoon vallen, al dan niet 
tegen een muur en, als het erg moeilijk 
was, de grond.

Reorganisatie
Wat zal de toekomst brengen? Zoals 
het ooit is geweest, zal het nooit meer 
worden. De reorganisatie bij de politie 
heeft zijn sporen nagelaten. Er is 
bezuinigd op mensen en materieel. En 
dan heb ik het nog niet over de kleine 
politiebureaus op de Vaerhorst en de 
Krabbendijkestraat, die gezamenlijk 
werden bemand door de politie en 
BOA’s, want ook die hebben een 
kortstondig bestaan gekend. In vroeger 
jaren zat er in de hal van het bureau 
een oudere, ervaren hoofdagent, die de 
bezoekers ontving en te woord stond. 
Later verschenen er projectontwik-
kelaars aan het politiebureau die het 
gebouw graag wilden kopen en er 
een andere bestemming aan wilden 
geven. Tot op heden heeft men de boot 
kunnen afhouden. Wat mij rest zijn de 
mooie herinneringen aan deze naoor-
logse wijken Zuidwijk en Pendrecht 
en die blijven voor altijd.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Politiebureau Slinge als tweede huis
Wie kent het niet: politiebureau Slinge, gelegen in Zuidwijk 
aan de Slinge op nummer 162? Op 18 juli 1962 (waar blijft de 
tijd?) werd het officieel geopend door burgemeester Gerard van 
Walsum. Op 7 augustus van datzelfde jaar werd het in gebruik 
genomen.
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Burgemeester G. van Walsum arriveert op 18 juli 1962 voor de opening van het nieuwe politiebureau in Zuidwijk aan de Slinge 162. (foto’s: Harry 
Pruijsten)

Politiebureau Slinge bij de oplevering in 1962

Politiebureau Slinge in 1962. Cellengang.
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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 wor-
den. Mogelijk hebt u te maken met maculadegeneratie, 
glaucoom of staar, ziet u minder dan gemiddeld of hebt 
u al langer dan tien jaar diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht? Vanwege het coronavirus 
zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & 
Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de 
CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij 
u graag. Bel direct voor een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek 
& Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis 
parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

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

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

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat 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 31 oktober en 7 november

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 31 
oktober en 7 november. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 
3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op 
afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloop-
dag. 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 kost-
baar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Stralend wonen in ’s-Gravendeel!

078 673 7244  0186 619 3000174 22 56 00

bijdewatertorenwonen.nl

Nog maar 4 appartementen!
Ga eens in ’s-Gravendeel kijken, het is daar zo mooi en rustiek! Aan de 
rand van het dorp, naast de watertoren, wordt druk gebouwd aan een 
markant appartementengebouw. In dit pand zijn nog maar vier woningen 
beschikbaar en die zijn bijzonder. De appartementen liggen op het 
zonnige westen of zuiden en bieden heel veel ruimte, comfort, luxe en een 
schitterend uitzicht. Over land en/of over De Kil met zijn scheepvaart. Hier 
wonen is het neusje van de zalm. Enerzijds is het genieten van het fraaie 
landelijke karakter, anderzijds liggen de stadse genoegens van Rotterdam 
op 20 minuten rijden. Kom een kijkje nemen in ’s-Gravendeel en kijk op de 
website voor meer informatie.

• Voorzien van warmtepomp, 
vloerverwarming en interne berging 

• Compleet afgewerkte badkamer en 
toilet

• Eigen overdekte parkeerplaats 

• Bouwnummers; 1, 2, 3 en 13
• Oppervlakte van 122 of 136 m2

• Vier kamers
• Een balkon / terras van minimaal 

21 m2 op het zuiden of westen

Prijs vanaf 
€ 409.850,- V.O.N.



eerste tenten waar hij als schuchtere tiener kwam, 
zoals De Chillup en De Blokhut, tot aan bekende, 
drukbezochte kroegen door heel Rotterdam. Denk 
aan De Consul, De Oude Sluis, Café Timmer en 
Plan C.
De schrijver deed ook minder vanzelfsprekende 
plekken aan: De Double Diamond, Café Pleij, 
Rex en De Seen, om er een paar te noemen. Ga 
mee met Alek op kroegentocht en herbeleef je 
wildste avonden.
Alek Dabrowski (1965) is een literaire dui-
zendpoot: boekverkoper, blogger, recensent en 
interviewer. Hij werkt voor festivals, bibliotheken 
en literaire tijdschriften. Alek is Rotterdammer en 

liefhebber van cafés. Gemma Plum (1975) werkt 
als ontwerper en illustrator en is gefascineerd 
door de zeggingskracht van beeld. In 2016 rondde 
zij dé opleiding op dit terrein, Master Graphic 
Narrative in Brussel, cum laude af.

Het boek ‘De Vrijheid van Drinken’ kost 17,50 
euro en is te bestellen via de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl of via de bestelbon onder-
aan deze pagina.

2021 heeft Herco Kruik weer allerlei dagelijkse 
weetjes, aardigheden en eigenaardigheden over 
Rotterdam bij elkaar gevonden. Onmisbaar voor 
iedereen met een hart voor Rotterdam en gevoel 
voor humor.

De concurrentie op de scheurkalendermarkt 
is groot, maar de Rotterdam Scheurkalender 
onderscheidt zich door z’n originaliteit en is nog 
steeds razend populair bij jong en oud. Via De 
Oud-Rotterdammer kunt u ‘m bestellen voor 
15,95 euro (exclusief verzendkosten).

Al net zo’n succesnummer is de Rotterdam Vroe-
ger en Nu Maandkalender van Herco Kruik. Vol 
mooie foto’s van Rotterdam uit het verleden en 
het heden. Van Groothandelsgebouw tot Van Nel-
lefabriek en van luchtfoto’s tot mooie beelden in 
de stad. En natuurlijk is er in deze kalender weer 
ruimte voor notities over afspraken, verjaardagen 
enzovoorts.
Ook deze kalender kunt u via De Oud-Rotter-
dammer bestellen. De prijs is 12,50 euro per stuk. 
Bestellen kan via de bestelbon op deze pagina, 
maar sneller nog via de webshop op onze website 
www.deoudrotterdammer.nl 

De vrijheid van 
drinken

Rotterdamse 
kalenders

De Vrijheid van Drinken, Rotterdamse 
kroegverhalen uit de vorige eeuw. Zo 
heet het boek van Alek Dabrowski dat 
op 16 oktober is verschenen bij Studio 
Kers. Een leuk boek over het Rotter-
damse caféleven.

“Vroeger was niet alles beter, maar er werd wel 
minder moeilijk gedaan.” Zomaar één van de 
vele typisch Rotterdamse waarnemingen in deze 
kroniek van het kroegleven. Alek Dabrowski 
(1965), opgegroeid op Rotterdam-Zuid, gaat in 
dit door Gemma Plum geïllustreerde boek op 
kroegentocht. Hij neemt de lezer mee van de 

Al in augustus komen bij ons ieder 
jaar de eerste vragen binnen: zijn de 
Rotterdamse scheurkalender en de 
Rotterdamse vroeger en nu-maandka-
lender van Herco Kruik er alweer? De 
oplettende lezer heeft het antwoord 
de afgelopen weken zelf al gezien: ze 
zijn er weer! En hoe! Weer boordevol 
grappen en wetenswaardigheden in de 
scheurkalender en mooie platen in de 
maandkalender.

De Rotterdam Scheurkalender is in menig huis 
inmiddels een vaste waarde geworden. Ook voor 
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Nu de feestdagen eraan komen, leek het ons 
aardig u lezer er nog eens op te wijzen dat zo’n 
wijkenboek ook een ideaal cadeautje kan zijn. 
Iemand confronteren met de wijk waar zij of hij 
vroeger woonde, kan een leuke ‘o ja’-belevenis 
vol nostalgische gevoelens oproepen. Bovendien 
kunt u een boek ook makkelijk versturen als u 
niet lijfelijk naar een verjaardag, Sinterklaasfeest-

je of Kerstviering kunt. Via onze website kunt u 
dat zelfs bij uw bestelling rechtsstreeks door ons 
laten doen. Weer een zorg minder. Maar gewoon 
zelf bestellen kan natuurlijk ook!
Alle wijkenboeken kosten tegenwoordig 14,95 
euro en we hebben er nog van twaalf wijken 
in voorraad: Bloemhof, Blijdorp, Feijenoord/
Noordereiland, Oude en Nieuwe Westen, 

Delfshaven, Zuidwijk. 
Zuidplein, Pendrecht, 
Oude Noorden, IJs-
selmonde, Crooswijk, 
Beijerlandselaan/Groene 
Hilledijk. U kunt op de 
bestelbon hieronder zelf 
uw wijkenboek naar 
keuze invullen of via de 
webshop op de website 
www.deoudrotterdam-
mer.nl bestellen.

Duik in de geschiedenis van je eigen wijk
Ze zijn in onze boekenverkoop in deze coronamaanden de hit van het jaar: onze 
wijkenboeken van Rotterdam. Nog steeds worden ze volop verkocht. Het leuke 
van deze boeken die zijn samengesteld door Tinus en Bep de Does is vooral dat 
het zowel plaatjeskijk-boeken zijn als leesboeken.

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Ja, ik bestel:
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

Uw wijkenboek naar keuze:                                                             (zelf invullen)   € 14,95

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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SOR (Stichting Ouderenhuisvesting 
Rotterdam) speelt ook in op deze 
woontrend en biedt Rotterdammers nu 
de mogelijkheid hun eigen woongroep 
vorm te geven middels een bijzondere 
prijsvraag: Rotterdammers tussen de 
40 en 60 jaar die interesse hebben in 
het opzetten van een eigen woongroep, 
waarbij samenwonen belangrijker is 
dan culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond, worden uitgenodigd in 
een schriftelijk plan hun gezamenlijke 
woonwensen kenbaar te maken. De 
groep met het winnende plan mag 
zich uiteindelijk bewoner noemen van 
woongebouw ‘Boekholt’, te Rotter-
dam-Ommoord.

Wat is een woongroep?
Een woongroep is een groep van 
samenwonenden, die gezamenlijk 
allerlei dagelijkse, huishoudelijke 
aangelegenheden verrichten. Van een 
woongroep spreken we als het gaat om 
ten minste drie personen, zonder dat 
er sprake is van een gezinsverband of 
liefdesrelaties.
Ellen Penning de Vries en Jan 
Oorebeek, beiden woonachtig in een 

woongroep van SOR, schreven allebei 
een blog over hun ervaringen. Deze 
vindt u op www.sor.nl/woongroep

De missie van SOR is ‘een thuisge-
voel voor iedereen’. Die missie wil 
SOR dan ook graag terugzien in de 
samenstelling van de woongroep: 
minimaal 16 energieke mensen, met 
een diversiteit aan afkomst, leeftijd en 
inkomen. Hoe diverser de groep, des 
te groter is de kans om te winnen.

Hoe werkt het?
Bent u geïnteresseerd in het opzetten 
van uw eigen woongroep, dan kunt u 
tot en met 31 december 2020 uw plan 
indienen bij SOR. In het plan moet 
in ieder geval naar voren komen wat 
de diversiteit in uw woongroep is, 
waarom juist uw woongroep de prijs 
moet winnen, wat jullie als groep aan 
elkaar verbindt en wat de zelfredzaam-
heid en risicobereidheid van uw woon-
groep is. Ook dient u akkoord te gaan 
met de indicatieve huurprijs van circa 
€ 651,- per appartement.

Uit de ingeleverde plannen wor-

den uiteindelijk drie woongroepen 
gekozen die zich door middel van een 
pitch aan een jury mogen presenteren. 
De woongroep die zich in het plan 
en de pitch het best presenteert, het 
meest zelfredzaam is en het ‘thuisge-
voel voor iedereen’ het best weet te 
benaderen, gaat er uiteindelijk met de 
prijs vandoor.

Woongebouw ‘Boekholt’
De winnende woongroep krijgt het 
exclusieve recht de begane grond en 
eerste verdieping te huren van woon-
gebouw ‘Boekholt’ te Rotterdam-
Ommoord én wordt betrokken bij de 
afwerking van de verbouwing van 
deze twee verdiepingen. Daarnaast 
krijgt de winnende woongroep een 
inrichtingsbudget tot zijn beschikking 
om ideeën rond ‘samen wonen’ vorm 
te geven in de inrichting.

De woonruimte die beschikbaar 
komt voor de woongroep bestaat uit 
32 kamers/appartementen van circa 
45m2 en diverse algemene ruimten, 
waaronder een zeer royale gezamen-
lijke huiskamer, die grenst aan een 

grote tuin.
Het woongebouw is daarnaast 
ideaal gelegen; vlakbij het gezellige 
winkelcentrum Binnenhof (5 minuten 
loopafstand) en het prachtige natuur-
gebied Wijktuin waar inmiddels meer 
dan 40 soorten vogels zijn waargeno-
men. Vanuit het winkelcentrum rijdt 
metrolijn A ieder kwartier richting 
Rotterdam Centraal, van waaruit Den 
Haag, Utrecht en Amsterdam ook 
gemakkelijk te bereiken zijn.

Meer weten of inschrijven?
Via www.sor.nl/woongroep kunt u 
zich door middel van het inschrijffor-
mulier aanmelden. U ontvangt dan per 

mail meer informatie. Voor overige 
vragen m.b.t. de prijsvraag kunt u 
contact opnemen met het klantcontact-
centrum van SOR, telefoonnummer 
(010) 444 55 55.

Over SOR
SOR (Stichting Ouderenhuisvesting 
Rotterdam) is in 1986 opgericht om 
ouderen in Rotterdam met een klein 
inkomen te helpen bij het vinden van 
een fi jne en veilige woonomgeving. 
‘Een thuis waar je jezelf kan zijn’. En 
dat is waar ze zich vandaag de dag 
nog steeds sterk voor maken. www.
sor.nl

Samen wonen, samen zorgen, samen genieten!
De woongroep is populairder dan ooit. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat je de zorg voor elkaar 
en de woonomgeving samen kunt delen. Je helpt elkaar, deelt lief en leed en houdt meer tijd over 
om samen te genieten van het leven.

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.  

 April 1959: Goudsesingel richting Oostplein, met rechts de Mariniersweg en links de Vondelweg. Gebied rechts richting Groenendaal met zalencomplex 
Emporium aan de Kipstraat. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

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

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

Goetzee

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 26 jaar is onze onderneming in deze regio  
gevestigd. Door de ervaring die wij in deze periode heb-
ben opgebouwd, zij wij een begrip geworden in  
Rotterdam, Voorne-Putten en Rozenburg.  
 
Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel tra-
ject. In een korte tijd moet er veel geregeld  
worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en  

aandacht voor het verlies centraal moet staan.  
Met onze ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke 
periode. We nemen u de zorg uit handen,  
begeleiden, adviseren en ondersteunen u waar  
mogelijk. Wij regelen goed verzorgde uitvaarten voor elk 
budget, met aandacht voor al uw  
persoonlijke wensen. 
 
Voor altijd afscheid nemen doe je maar één keer. Weet u 
wat u precies wilt? Vaak zijn er rondom een afscheid tal 
van vragen. Wat moet er allemaal worden geregeld? Wat 
voor soort uitvaart wordt het? Hoe zit het met de kosten?  
Samen met u zorgen we voor een respectvolle  
begrafenis of crematie  en bereiden we samen met u stap 
voor stap de uitvaart voor.  
Ons streven is een uitvaart voor een redelijke prijs waar u 
met een goed gevoel op terug kunt kijken. 
  
Een compleet pakket is mogelijk voor € 4350,00.  
Dit omvat alles wat nodig is voor een nette,  
betaalbare uitvaart.  

Hierin zit o.a. in het bespreken van een uitvaart op een 
door u gekozen locatie, vervoer vanaf de plaats van  
overlijden naar de plaats van opbaring binnen onze regio, 
opbaring in een door ons gekozen rouwcentrum, bv. in 
crematorium Rotterdam of crematorium Hofwijk  
gedurende 4 nachten (5 dagen), keuze uit een  
eikenfineerkist of wax-kist (wit,grijs of rustiek),  
30 rouwbrieven incl. adressering, porto en verzending, de 
crematiekosten (gedekt tot € 1200,00 voor 30 min.aula en 
30 min. condoleren), regeling van alle formaliteiten, etc. 
en ondernemersloon, 
 
Tijdens deze pandemie hebben wij in Spijkenisse een  
Corona-pakket ontwikkeld. De inhoud hiervan kunt u 
vinden op onze website. De prijs van dit pakket bedraagt 
€ 3950,00. Hierbij is het aantal bezoekers beperkt tot 30 
personen, waarbij een gepaste afstand van 1,5 meter 
wordt aangehouden. 
 
Voor meer informatie, zie de website of vraag een folder 
aan, tel.nr. voor informatie: 0181 - 675208 

http://www.uvvw.nl. Email info@uvvw.nl Voor meldingen van overlijden: 0181-620115, 0181-675145 of 010-4194010 

Regel alles op tijd 
voor nabestaanden.
Niemand doet het graag, maar eigenlijk zou iedereen alles zo goed mogelijk 
moeten regelen voor zijn nabestaanden. Daarmee bespaart u uw nabestaan-
den veel werk en zorgen in toch al moeilijke tijden.
De Oud-Rotterdammer hoopt u met deze special op weg te helpen.
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Samen kijken we naar de wensen en de mogelijk-
heden om een goede uitvaart te kunnen verzorgen. 
Wij hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Alle zaken zijn bespreekbaar. Indien gewenst, 
zorgen we voor een mooie fotoreportage en 
muziek. Geen vraag is ons vreemd. Weten we het 
antwoord niet dan gaan we er samen met u naar 
op zoek. 

We zijn een kleinschalig bedrijf met eigen verzor-

ging, vervoer, drukwerk en rouwcentra. 

Vandaar dat we de prijs van een uitvaart ook erg 
scherp kunnen houden. 

Onze medewerkers staan 24 uur voor u klaar. 
Vraag naar onze folder met duidelijke taal over 
een mooie uitvaart in prijs en kwaliteit. Wij doen 
ook zeker vrijblijvende voorbesprekingen zodat u 
zelf weet hoe de uitvaart er uit komt te zien.

 Zwijnenburg Uitvaartzorg   
Wij staan voor Geduld, Service en Flexibiliteit. Uw zorg, na het overlijden 
van iemand waar u om geeft, is ook onze zorg. Zorg die we al 20 jaar toepas-
sen. 

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid. Warm 
en met de aandacht die ook in het leven aan elkaar 
is geschonken.

De ruimte, tijd en aandacht die u in deze fase no-
dig heeft, biedt Boon en Blok uitvaartverzorging. 
In de dagen na het overlijden van uw dierbare 
staan wij u als uitvaartbegeleiders bij. Samen 
bereiden we een mooi en passend afscheid voor. 
Sámen omdat het úw afscheid van uw dierbare 

is, u geeft aan wat u wilt en in welk tempo. Wij 
vullen daarop aan waar het gewenst is: van de ver-
zorging tot en met de dag van de uitvaart. Daarna 
laten wij u niet meteen los want ook nazorg is 
belangrijk.

In de periode rond het afscheid zijn wij uw 
vertrouwde aanspreekpunt. Samen geven we vorm 
aan de uitvaart van uw dierbare. 

Een passend afscheid 
door Boon en Blok uitvaartverzorging
Afscheid nemen van een dierbaar iemand is onlosmakelijk verbonden met het 
leven. Liefst denken we er niet te veel aan. We willen geen afscheid nemen van 
iemand van wie we houden, loslaten is moeilijk. Als het afscheid gekomen is moet 
er ook in korte tijd veel geregeld worden. Daarbij moet er ruimte zijn voor gevoe-
lens van verdriet, liefde, weemoed, onmacht en pijn. Zij horen bij een afscheid.

Als ik kijk naar mijzelf, kan ik u zeggen dat ik deze 
periode heel naar vind. Ook wat wij binnen onze 
branche hebben meegemaakt en waarschijnlijk nog 
mee zullen gaan maken stemt mij en ons verdrietig.
Om die reden heb ik besloten om dit keer geen 
“reclame” te maken over wie wij zijn en wat wij voor 
u kunnen betekenen in één van de moeilijkste periode 

in uw leven.
Nee, ik heb bewust ervoor gekozen om van deze 
gelegenheid gebruik te maken om de lezer een groet 
te brengen. Om tegen u te kunnen zeggen laten we 
alstublieft aan elkaar denken door er voor elkaar te 
zijn en voor elkaar te zorgen.
De families die wij in de afgelopen periode hebben 

mogen begeleiden omdat zij iemand zijn verloren aan 
corona, willen wij bedanken voor het vertrouwen. 
Wij hopen dat wij het afscheid (ondanks de beperkin-
gen) toch enigszins dragelijk en waardevol hebben 
kunnen maken.
Uiteraard ook alle andere families die wij hebben 
mogen begeleiden bedanken wij voor het vertrouwen.

Tot slot willen wij u zeggen, lieve mensen zorg goed 
voor uzelf, wees lief voor elkaar en blijf alstublieft 
gezond!!

Team Joke Dubbelt Uitvaartzorg
Rusthofl aan 52, 3034XM Rotterdam, 
info@jokedubbelt.nl

 Joke Dubbelt Uitvaartzorg   
Een speciale uitgaven vandaag omtrent afscheid nemen. Meerdere uitvaartonder-
nemers die hier iets kunnen laten plaatsen over de werkwijze van hun bedrijf en de 
mogelijkheden binnen hun bedrijf. Ook ons is deze mogelijkheid geboden. De afgelopen 
periode dacht ik, Joke Dubbelt, geregeld wat ga ik schrijven? Wat ga ik de lezer laten 
weten? Zit de lezer in deze moeilijke tijd door corona hier wel op te wachten? Nog 
meer informatie waar zij eigenlijk niet aan willen denken of mee geconfronteerd willen 
worden!

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Ê

Astrid Boon van Kranenburg en Paméla Blok- van Werkhoven.
www.boonenblok.nl
tel. 0181-276544
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Wat is een uitvaartdeposito?

Een goed alternatief voor zelf sparen of een 
uitvaartverzekering is het depositofonds van 
Stichting Uitvaartgelden. Een uitvaartdeposito is 
een speciale spaarrekening. U stort hier eenmalig 
of periodiek een bedrag op om uiteindelijk de uit-
vaartkosten te dekken. De hoogte van het bedrag 
dat u stort, hangt af van uw persoonlijke wensen 
en budget.

Goed geregeld

Door geld opzij te zetten in een depositofonds, 
wordt de fi nanciële kant van de uitvaart in één 
keer goed geregeld. Het grote voordeel van een 
depositofonds is dat u zeker weet dat het bedrag 
dat erin zit, ook echt volledig wordt gebruikt voor 
de uitvaart. Het geld staat vast op de rekening. 
Veranderen uw wensen? Dan stort u eenvoudig 
een bedrag bij.

Fiscaalvriendelijk sparen met een gunstige rente

Jaarlijks wordt er op een deposito een aantrekke-
lijke rente bijgeschreven van 1,5% (het vastge-
stelde percentage over 2020). Bovendien is het 
gereserveerde geld tot een bepaald maximum 
vrijgesteld van vermogensrendementsheffi ng. Dat 
maakt het tot een fi scaalvriendelijke manier van 
sparen.

Veilig en betrouwbaar

Uw eigen depositofonds is ondergebracht bij een 
onafhankelijke stichting: Stichting Depositofonds 
Uitvaartgelden. Dit is een stichting zonder winst-
oogmerk, onder toezicht van twee oud-notarissen. 
Zo weet u zeker dat het beheer van uw inleg in 
goede en vertrouwde handen is.

Meer informatie over verzekeren of graag per-
soonlijk advies?

 Stichting Depositogelden   
Hoeveel een uitvaart kost, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Een gemid-
delde uitvaart in Nederland kost al gauw € 7.500. U kunt deze kosten nu alvast 
regelen door bijvoorbeeld te sparen via een eigen uitvaartdeposito.

Transparant en vele keuze wat u wel en niet wilt. 
Wij komen vrijblijvend langs bij u om de gehele 
begrafenis of crematieplechtigheid door te nemen 
en wij kunnen u een prijs bieden die erg voordelig 
is. 

Wij zijn bekend in de hele regio Zuid-Holland 
met ervaren uitvaartverzorgers. U kunt bij ons 
ook een keuze maken voor vrouw of mannelijke 
collega’s . Wij zijn een luistert oor en nemen nog 
de tijd voor een uitvaart. 

De uitvaartverzorger die bij u de Uitvaart aan 
neemt is de gehele uitvaart ook uw contact 
persoon. 
Wij zijn gespecialiseerd is alle rituelen, daar is 
onze ervaring mee gediend. 

U kunt contact opnemen met 010-80 80 350 of 
een email sturen naar info@eengoedkopeuitvaart.
nl 
Een Uitvaart moet verzorgd zijn en het kan 
gelukkig maar één keer en dat moet wel goed en 
vertrouwd zijn.  

 Een goedkope uitvaart   
Als u een goedkope uitvaart wilt en professioneel dan is dit de beste keuze.

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. 

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Eric van Heelsbergen
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Sparen met
1,5% rente?

Gunstig sparen
voor uw afscheid

Bel voor meer informatie of uw aanmelding 
naar: 010 – 447 99 57 www.uitvaartdepositofonds.nlUitvaartfonds

SINDS 1989
Stichting
Depositofonds
Uitvaartgelden
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Basis:  Regelen van de uitvaart, overbrengen van 
de overledene, naar een door ons gekozen rouw-
centrum, verzorging, basis uitvaartkist, crematie 
in stilte, akte van overlijden.

Basis plus:  zoals bovenstaand met als 
extra gebruik van het crematorium of begraven 
(algemeen graf) tot maximaal 900,- . Dit met 
gebruik van aula en condoleanceruimte voor de 

afscheidsplechtigheid en het condoleren.

Basis uitgebreid:  zoals Basis plus met als 
extra’s 35 rouwkaarten incl. porto, adresseren en 
verzenden, condoleance register, 35 koffi e-thee 
met een koekje. Extra ook mogelijk.

Vraag vrijblijvend de uitvaartfolder aan, waar de 
pakketten volledig omschreven staan.  

 Concept uitvaartzorg   
Zoals het woord al zegt werken we via een bepaald concept. Dit houd in dat 
tegen een van te voren vast staand tarief de uitvaart geregeld en uitgevoerd zal 
worden. Transparanter kan het niet.

Er zijn drie mogelijkheden:

C o n c e p t  U i t v a a r t
0 1 0 - 4 1 9  0 8  7 2

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:

Voor onze overige concepten of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

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

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                           Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

In deze Uitvaartspecial willen wij u als toekomstig erflater 
of als erfgenamen vooral wijzen op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 
zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 
ontzorgen, ontlasten, deskundig, efficiënt, 
transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Contact
tel: 010 – 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

“Akto als uw 
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.” 
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zende bureau Sandelingplein trok 
me van het muurtje en sleurde me 
aan een oor – ja heus, het doet nog 
pijn – naar ons huis boven slagerij 
De Pater op de hoek van de Groene 
Hilledijk en de Heinlantstraat. 
Moeder gaf me, hevig geschrok-
ken, verbaal een stevige schrobbe-
ring. Vader trakteerde me later op 
de dag op een pak slaag. Dat was 
dus ruim 70 jaar geleden. Dat ver-
geet ik nooit. Gevaar en avontuur 
gingen bij mij hand in hand. Als het 
maar even lukte, sprong ik op de 
Putselaan op de treeplank van een 
langzaam rijdende goederentrein en 
reed een stukje mee.

Waaghals
Ook bleef ik in mijn waaghalzerij 
bewust tussen de rails van tramlijn 
2 en die van het spoor van de Rot-
terdamsche Tramweg Maatschap-
pij (RTM) staan. Menig tram- en 
treinbestuurder moet ik de schrik 
van hun leven hebben bezorgd. 
De ruimte was maar minimaal en 
levensgevaarlijk, besefte ik pas 

veel later. Op de Putselaan was een 
eenvoudig perron van de RTM. 
Eigenlijk was het weinig meer dan 
een verhoging van een rechthoekig 
stukje straat, met rondom houten 
paaltjes en daartussen klinkertjes. 
Die opstandjes gebruikten we om 
te peunen, dus met een stalen kogel 
knikkers raken. Pas als er een trein 
met gefluit de komst aankondigde 
werd het spel gestaakt. Trammetje 
piepen was onder de knullen uit 
de buurt favoriet. Bij de halte Hil-
levliet sprongen ze op de treeplank 
van het gesloten middenbalkon 
van de tram, dat waren lijn 12 en 
de dubbelgelede lijn 2. Ik heb me 
verschillende keren laten verleiden 
ook zo mee te rijden. Maar niet 

langer dan tot ik een joyrider van 
de treeplank zag vallen. Opstaan 
kon hij niet meer, doordat zijn 
schoen met afgereden voet bebloed 
op de rail stond. Ik was voor-
goed genezen. Ik ben nog steeds 
benieuwd wat er van deze, voor mij 
onbekende, jongen is geworden.

Balanceren
De houten bielzen, waarop de 
rails met ingeslagen bouten 
waren verankerd, hadden veel 
aantrekkingskracht op mij. Op 
zondagmiddag, als ik eerst mijn 
grootouders in de Sandelingstraat 
129 had bezocht, liep ik over de 
bielzen naar mijn andere oma, Van 
Wijk-Trees, aan de Tolhuislaan 49. 

Ik ging bij de Pantserstraat, waar 
ons gezin woonde, tussen de rails 
van het goederenspoor, nam de 
aftakking over de Pretorialaan naar 
Katendrecht tot ik bij oma was. Ik 
wisselde stukjes bielzenlopen af 
met acrobatisch jongleren op de 
gladde rails. Onderweg zette ik 
handwissels in de verkeerde stand. 
Ik denk dat menig spoorwegman 
me vervloekt heeft. Dan was het al 
maandag, want op zondag reden er 
geen goederentreinen.

Stoomloc
De weg terug voerde langs haven-
bedrijven en de winkeletalages van 
de Pretorialaan. Eerst de ene kant 
en na oversteken de andere zijde. 
Vervolgens wandelde ik langs de 
Maashaven. Op een doordeweekse 
dag rende ik soms naar de spoor-
wegovergang van de 2de Ro-
sestraat. Stoomlocomotieven ran-
geerden daar goederenwagons. Een 
lust om te zien hoe een rangeerder 
met een ijzeren staaf de verbin-
dingshaak van de wagens loskop-
pelde, waarna de loc een aanloop 
nam en door plotseling remmen de 
wagon snelheid gaf naar de plek 
waar die moest wachten op verder 
transport. Prachtig hoe sommige 
wagens tegen elkaar botsten, zeg 
maar gerust knalden, met hun 
stootbumpers. Af en toe ging dat 
botsen te hard en kieperde een lege 
wagon uit de rails en moest een 
bergingsploeg van de locatie Hille-
dijk de rails weer bruikbaar maken. 
Maar nog mooier was het als de 
kolengestookte loc stopte onder de 
fiets- en voetgangersovergang van 
het spoorwegtracé. Dan stond ik in 
een warme stoomwolk die uit de 
pijp kwam en ik bedacht dan niet 
hoe giftig de stoom was. Bij de 
Varkenoordsebrug en de ‘lucht-
brug’ tussen de Bree en Stadionweg 
(in 2011 herdoopt in Coen Mou-
lijnweg) was ik ook vaak te vinden. 
Dat rangeren vond ik fantastisch en 
bracht het voornemen later ook bij 
het ‘spoor’ te gaan werken. Daar is 
het nooit van gekomen. Reizen met 
de NS ook niet, als ik tien keer ben 
ingestapt zit ik aan de royale kant.

Reacties: reinwol@outlook.com

Zwerven door buurten en wijken was in mijn jonge jaren een geliefde bezigheid. De straat 
was immers mijn enige en direct bereikbare speeldomein. Thuis bij moeder was ik vrijwel 
nimmer te vinden. Als kleuter van vier jaar bezorgde ik de automobilisten, die vanaf de 
Strevelsweg door het viaduct onder de Groene Hilledijk naar de Bree reden, de schrik van 
hun leven. Ze zagen hoe ik op het muurtje klom, mijn broekje liet zakken om vervolgens de 
passerende auto’s nat te plassen.

Tot grote schrik van mijn drie jaar 
oudere zus Miep, die heel goed 
besefte dat ik levensgevaarlijk bezig 
was. “Allemaal nat, allemaal nat”, 
moet ik in mijn enthousiasme hebben 
geroepen bij het nadruppelen. Een 
toegesnelde agent van het aangren-

  

Auto’s 
allemaal nat

  

  

Park Tuindorp Heijplaat

Wat een verrassing toen ik num-
mer 11 van De Oud-Rotterdammer 
van 29 september opensloeg. Het 
park van Tuindorp Heijplaat! Dat 
heeft voor mij zoveel herinnerin-
gen uit de jaren 40/45. 

Ik ben in 1955 getrouwd met een meisje uit 
Spijkenisse. De vraag is zeker: hoe kom je 
nou, zo ver van huis aan dat meisje? Dat is 
een verhaal apart, daar kom ik nog wel eens 
op terug. Nu over het mooie park. Ik ben 18 
februari 1931 geboren aan de Rondolaan 3. 
Dat was het tweede woonhuis aan de linker-
kant op de foto van het park. Woonhuizen 
zijn niet te zien. Afstand van het park 50 
meter.
Het was eind 1944. Mijn vader was onder-
gedoken en ook mijn toekomstige zwager 
Jan Riekwel, van beroep sergeant bij de 
Mariniers, was bij ons ondergedoken. Hij 
was tevens bij de ondergrondse terechtge-
komen, onder leiding van de bekende heer 
Arie den Toom. Het park heeft voor mij een 
geschiedenis achtergelaten. Ook wij hadden 
thuis aan de Rondolaan 3 geen brandstof 
meer. Dus gingen wij ook regelmatig bomen 
omzagen in het mooie park. Mijn vader, 
een collega een paar huizen verder en mijn 
zwager gingen na 24 uur het park in met een 
trekzaag om bomen te zagen. En doordat 
het altijd een stille omgeving was, ging dat 
aardig. Het waren geen grote bomen, maar 
boompjes die in zo’n park thuishoren. Ik 
denk dat de stam van de boom 30 cm dik 
was en 5 meter hoog, dus met een trekzaag 
goed te doen. En ook goed naar huis te 
brengen op de fiets.
Op een keer waren we weer aan het zagen. 
Ik was, denk ik, 14 jaar; ik ging altijd mee. 
Ik kreeg opdracht uit te zien wanneer er een 
fiets of iemand aan zou komen en dan de za-
gers te waarschuwen. Maar deze keer was ik 
te laat. Het was politieagent Heijmans. Hij 
vroeg aan mijn vader wat hij aan het doen 
was. Mijn vader zei dat hij graag die takken 
mee naar huis wilde nemen. “Nou vlug dan 
en naar huis”, was zijn antwoord.
In het park had je ook zitbanken tussen twee 
muurtjes in. Zo had het park aan iedere 
kant zes bankjes. Ook deze bankjes zijn in 
de kachel gegaan. Maar mijn zwager lag 
onder een bankje op de trekzaag tijdens het 
bezoek van de politieman. Ik vroeg aan mijn 
zwager waarom. Antwoord: een zaag die 
blinkt in het maanlicht en wij willen de zaag 
zelf houden voor de andere bomen.

Parel
Dat zijn de herinneringen aan dat mooie 
park. Ik heb zes zusters. De twee oudsten 
gingen op de mulo in Rotterdam Schie-
mond Delfshaven. Ik ging vaak mijn zusjes 
afhalen bij het veerbootje in de jaren 1943. 
Dus liep ik altijd langs het mooie park. Dat 
was de parel van ons dorp. Het is heel jam-
mer dat dit mooie park met ons woonhuis is 
gesloopt voor een achterlijke parkeerplaats.

John van Dommele
John31@telfort.nl
06-54684301
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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.

Vergeten vuurwerkramp
Eind augustus, de juiste datum weet ik 
niet meer, hoorde ik op TV West dat 
75 jaar terug de vergeten vuurwer-
kramp van Rotterdam plaatsvond. 
Ik was daarbij. In de oorlog woonde 
naast ons in Rijsoord de familie Dirk 
den Ouden. De heer Den Ouden was 
hoofd van een school in Rotterdam. 
Omdat het te gevaarlijk was in Rot-
terdam, waren ze geëvacueerd. Toen 
de oorlog voorbij was, gingen ze terug 
naar hun eigen huis aan de Schonen-
bergweg. Er kwam een vuurwerkshow 
en als twaalfjarig meisje mocht ik met 
de familie mee. Ik dacht dat het vuur-
werk vanaf een Brits marineschip, dat 
aan de Parkkade lag afgemeerd, werd 
afgeschoten. De zachtgrijze, wollen 
mantel die ik droeg, had mijn moeder 
gewonnen met een prijsvraag van de 
HARK. De oplossing was: de HARK 
rekent ook op uw steun.
Tijdens het afsteken van het vuurwerk 
kwam een vuurpijl in de vuurwerkop-
slag terecht en toen ontplofte alles. Er 
waren doden en gewonden te betreu-
ren. Een stuk van een vuurpijl kwam 
op mijn rug terecht en liet een lange 
brandvlek na op mijn mooie jas.

T.M.B. Stolk-v.d. Waal
Nibbelinkstraat 22
3342 VC Hendrik-Ido-Ambacht
078-6813579

Bereden politie
Graag wil ik nog even op dit onder-
werp inhaken. Zelfs ik, dochter van 
een politieman, heb hier heel fijne 
herinneringen aan. Ik mocht wel eens 
mee met mijn vader, Tijs Both (1917-
2009), naar de Duivenvoordestraat. 
Daar stond toen de schimmel van 
Sinterklaas, volgens mij heette hij toen 
Achab! Wat me nog op het netvlies 
staat, is dat mijn vader wel eens 
met zijn paard kwam buurten. Wij 
woonden in de jaren zestig aan de Van 
Swietenlaan op de eerste verdieping. 
Het paard kon precies met zijn hoofd 

bij het keukenraam, waar hij vervol-
gens altijd een suikerklontje kreeg. 
Dat zijn toch fijne herinneringen. Het 
hart van mijn vader lag echt daar. 
Zelfs op zijn rouwkaart stond een 
prachtige foto van surveilleren langs 
het strand van Hoek van Holland.

Carla van der Lee-Both
Barendrecht
carlavanderlee@hotmail.com

Stank bij de kapper
Kort na de watersnoodramp, die ons 
ook trof in Rotterdam-Zuid, ver-
huisden we naar de nieuwbouwwijk 
Schiebroek. Ik was 14 jaar en van ons 
ma kreeg ik geld om naar de kapper te 
gaan. Ik weet niet meer hoeveel, maar 
wel dat ik het teveel vond en al gauw 
vond ik een ‘kapsalon’ in het Zwaans-
hals waar ik veel goedkoper uit was. 
Bovendien genoot ik van de gasten 
die er ook zaten te wachten, vanwege 

hun eigen budgetproblemen, denk 
ik. Je werd er niet echt geknipt, meer 
geschoren, een tondeuse werkt nou 
eenmaal sneller dan een schaar, al was 
mijn moeder het niet eens met het re-
sultaat. De kapperszaak zat naast een 
sigarenboer. Als Feyenoord won, werd 
die gratis geschoren en als ze verloren 
moest hij dubbel betalen. Dat gaf 
altijd een zekere spanning en er werd 
altijd iemand uitgelachen. Als er een 
bepaalde klant binnenkwam, vluchtte 
ik de zaak uit. Dat was namelijk een 
schillenboer, die zijn kar voor de deur 
parkeerde en dan een onbeschrijfelijke 
stank over de wachtenden uitstrooide. 
Tot mijn grote spijt moest ik tenslotte 
het overgebleven geld teruggeven. 
Ons ma was niet gek.

Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl
Melkboer
Dit jaar stonden in De Oud-Rotter-

dammer veel verhalen over melkboe-
ren, die hun wijk met paard en wagen 
bedienden. Het viel mij op dat zij 
meestal uit Rotterdam-zuid kwamen. 
Ik herinner mij, dat, toen ik in 1965 
ging wonen op de Diergaardesingel, 
ook een melkboer langs kwam met 
paard en wagen. Meestal waren zij 
met z’n tweeën, een oudere man met 
pet en een jongere met zwart haar. 
Soms mocht mijn zoontje het paard 
een suikerklontje geven. Ik weet niet 
tot wanneer deze melkboer daar de 
wijk deed, want september 1968 ben 
ik verhuisd.

M. van der Hulst
vanderhulst.denboestert@
casema.nl

Naar Zweden
Ik was een van die kinderen 
die in 1945 naar Zweden zijn 
geweest, begin september 

1945. Ik was in augustus 6 jaar gewor-
den. Broodmager en slecht gekleed 
vertrokken we van het Maasstation per 
trein onder leiding van zusters van het 
Rode Kruis. Door Duitsland en Dene-
marken ging het. En daar reed de trein 
een groot schip in voor de overtocht 
naar Zweden. Na de medische keuring 
werd bij mij difterie geconstateerd en 
ben ik enige tijd afgezonderd in een 
hospitaal. Hoelang weet ik niet meer, 
want ik was flink ziek. Toen ik weer 
beter was, werd ik opgehaald door 
een Zweedse dominee en zijn twee 
zonen, Rolf en Rune, met een grote 
zwarte auto. We reden naar hun huis 
in Trolhattan. Ik heb hier een heel 
goede tijd gehad en werd helemaal in 
de kleren gestoken. Ik herinner mij 
de bittere kou en dat ik moest leren 
langlaufen. Al met al werd er heel 
goed voor me gezorgd, maar aan alles 
komt een eind en in mei 1946 kwam 
ik weer thuis. Van de terugreis kan ik 
mij niets herinneren. Mijn ouders en 
familie konden mij niet verstaan, want 
ik sprak Zweeds. In acht maanden 
was ik het Nederlands afgeleerd. Ik 
kon niet naar school. Ik moest eerst 
maar Nederlands leren. Het eerst 
leerden de jongens uit de straat mij 
vloeken. Hierdoor kreeg ik de bijnaam 
‘Godverdompie’. En zo werd ik nog 
vele jaren door de buurt genoemd. Dit 
was het verhaal van mijn Zweedse 
avontuur.

Ton Metz
a.metz@telfort.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

Kappersacademie
Het artikel over de Kappersacademie 
in Rotterdam bracht ook bij mij veel 
herinneringen boven. Een aantal jaren 
(1962-1966) heb ik daar als receptionis-
te-telefoniste gewerkt. Ook het uitgeven 
van oefenkoppen en kappersbenodigdhe-
den behoorde tot mijn taak. De kantine 
werd door de heer Roos beheerd.
De kosten die particuliere modellen 
moesten betalen, liepen uiteen van 1,25 
gld. voor wassen/watergolven tot 6,50 
gld. voor een permanent. De leerlingen 
kwamen uit heel het land en zelfs uit 
Suriname en de Antillen, die een enthousiaste, kleurrijke aanwinst vormden.
De heer Veger beheerde vol elan de academie, mevrouw Van Bergen van Lambaart de administratie en de heren Vollema, 
Lawende en Laurier (er zijn mij een paar namen ontschoten) wisten de leerlingen het kappersvak tot in de puntjes bij te 
brengen. Heel veel diploma’s heb ik uitgereikt zien worden en ik hoop dat veel jongelui gelukkig geworden zijn door de 
opleiding die zij ooit hebben gekozen. Zelf ben ik inmiddels al jaren weg uit Rotterdam, maar de jaren op de kappersaca-
demie zal ik mij altijd met een glimlach herinneren.

Ria Muije-Otterspeer
jc.muije@gmail.com

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

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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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. schrijver van Turks fruit; 7. Nederlandstalige Belg; 12. Duitse tv-zender (afk.); 13. rivier in Frankrijk; 14. deel van 
een huis; 15. oosterlengte (afk.); 17. ploegsnede; 19. oevergewas; 21. insect; 22. hoogste dakrand; 24. huishoudelijk 
apparaat; 27. borstbeen; 28. deurbel; 30. aangesloten bij een vereniging; 31. duw of por; 32. frisdrank; 33. Russisch 
ruimtestation; 35. zwaarlijvig (dik); 37. afgemat; 38. uitbouw aan een voorgevel; 41. waardeloze lap; 42. denksport; 
44. uurwerk; 46. militair hoofddeksel; 47. hoes of foedraal; 48. Eftelingfiguur; 40. interkerkelijke omroep Nederland 
(afk.); 50. vangwerktuig; 52. deel van gelaat; 54. uurwerk met alarmbel; 56. vurige bewonderaar; 58. nevelig; 61. 
plechtige belofte; 62. sieraad; 64. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 65. hemellichaam; 67. op grote afstand; 68. 
onnozel persoon; 70. zwemvogel; 72. mondstuk van een paard; 73. gewrichtsaandoening; 76. deodorant (afk.); 77. 
oude lengtemaat; 78. handschoen zonder vingers; 79. rijgsnoer; 81. landbouwwerktuig; 82. niet wild; 83. dopheide; 
84. deel van een voetbalschoen; 86. hertensoort; 87. houten schoenen.

Verticaal
1. melk die gestremd is; 2. laag water (afk.); 3. kinderdagverblijf (afk.); 4. god van de liefde; 5. ranzig en vies; 6. portie 
opgewarmd eten; 7. fietsversnelling; 8. bloedvat; 9. niet glanzend; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. speeltuinat-
tribuut; 16. paleis in Apeldoorn; 18. commerciële omroep (afk.); 20. een weinig; 21. lichaamsdeel; 23. weerinstituut 
(afk.); 25. behaagziek; 26. metaal; 27. aanzien (eer); 29. opvliegend iemand; 32. makelaarsprovisie; 34. opstootje; 36. 
slecht mens (overtreder); 37. pasvorm; 39. pleziertochtje; 40. lang en smal tapijt; 42. zuurdeeg; 43. Japanse emoti-
con; 45. toiletartikel; 46. vrouwtjeskip; 51. zuinige verlichting; 53. afwezig (niet thuis); 54. roofdier; 55. bouwloods; 56. 
Amerikaanse boerderij; 57. vogelverblijf; 59. pas of schrede; 60. oogluikend toestaan; 62. jong kind; 63. langslaper; 
66. duivenhok; 67. heidemeertje; 69. soort dakbedekking; 71. ontkenning; 73. Turkse drank; 74. vrouwelijk dier; 75. 
licht roeivaartuig; 78. doorwaadbare plaats; 80. rekenopgave; 82. met name (afk.); 85. per persoon (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een bekende regel uit een liedje van Rob de Nijs, die ook wel sloeg 
op het weer in deze oktobermaand. Hij luidde:

Zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam

Er kwamen ook deze keer honderden goede oplossingen binnen. Daaruit hebben we weer vijf prijswinnaars geloot 
die ieder een exemplaar van het boekje ‘Het Rotterdams ABC’ van Herco Kruik krijgen toegezonden. De prijswin-
naars zijn: Hans Vogel, Astrid van Dam, E. van Vliet, C. Hollemans en W. Neleman.

Voor de nieuwe puzzel hebben we opnieuw een leuke prijs ter be-
schikking. Het gaat deze keer om het boek ‘Rotterdam Delfshaven 
Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending voor DONDERDAG 5 NOVEMBER 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.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal  1. schrijver van Turks fruit; 7. Nederlandstalige Belg; 12. Duitse tv-zender (afk.); 13. rivier
in Frankrijk; 14. deel van een huis; 15. oosterlengte (afk.); 17. ploegsnede; 19. oevergewas; 21. insect;
22. hoogste dakrand; 24. huishoudelijk apparaat; 27. borstbeen; 28. deurbel; 30. aangesloten bij een
vereniging; 31. duw of por; 32. frisdrank; 33. Russisch ruimtestation; 35. zwaarlijvig (dik); 37. afgemat;
38. uitbouw aan een voorgevel; 41. waardeloze lap; 42. denksport; 44. uurwerk; 46. militair hoofddek-
sel; 47. hoes of foedraal; 48. Eftelingfiguur; 40. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 50. vangwerk-
tuig; 52. deel van gelaat; 54. uurwerk met alarmbel; 56. vurige bewonderaar; 58. nevelig; 61. plechtige
belofte; 62. sieraad; 64. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 65. hemellichaam; 67. op grote afstand; 68.
onnozel persoon; 70. zwemvogel; 72. mondstuk van een paard; 73. gewrichtsaandoening; 76. deodo-
rant (afk.); 77. oude lengtemaat; 78. handschoen zonder vingers; 79. rijgsnoer; 81. landbouwwerktuig;
82. niet wild; 83. dopheide; 84. deel van een voetbalschoen; 86. hertensoort; 87. houten schoenen.

Verticaal 1. melk die gestremd is; 2. laag water (afk.); 3. kinderdagverblijf (afk.); 4. god van de liefde;
5. ranzig en vies; 6. portie opgewarmd eten; 7. fietsversnelling; 8. bloedvat; 9. niet glanzend; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. speeltuinattribuut; 16. paleis in Apeldoorn; 18. commerciële omroep (afk.);
20. een weinig; 21. lichaamsdeel; 23. weerinstituut (afk.); 25. behaagziek; 26. metaal; 27. aanzien
(eer); 29. opvliegend iemand; 32. makelaarsprovisie; 34. opstootje; 36. slecht mens (overtreder); 37.
pasvorm; 39. pleziertochtje; 40. lang en smal tapijt; 42. zuurdeeg; 43. Japanse emoticon; 45. toiletarti-
kel; 46. vrouwtjeskip; 51. zuinige verlichting; 53. afwezig (niet thuis); 54. roofdier; 55. bouwloods; 56.
Amerikaanse boerderij; 57. vogelverblijf; 59. pas of schrede; 60. oogluikend toestaan; 62. jong kind; 63.
langslaper; 66. duivenhok; 67. heidemeertje; 69. soort dakbedekking; 71. ontkenning; 73. Turkse drank;
74. vrouwelijk dier; 75. licht roeivaartuig; 78. doorwaadbare plaats; 80. rekenopgave; 82. met name
(afk.); 85. per persoon (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Cees de Koning
Mijn oproepje in De Oud-Rotter-
dammer van 29-09, waarin ik zocht 
naar een beeldend kunstenaar met 
de afkortingen C.K. heeft succes 
opgeleverd! Kees de Koning uit Rid-
derkerk reageerde per mail en meldde 
dat zijn grootvader Cees de Koning 
(1897-1986) uit Rotterdam de zes 
panelen (van gips) in café De Oude 
Sluis heeft gecreëerd. Zijn initialen 
kloppen als een bus en zijn veelzijdige 
decoratieve kunst komt exact overeen 
met de kunstwerken in het café. Het 
nuchtere commentaar van Kees: “Ik 
lees al jaren De Oud-Rotterdammer, 
en óók altijd alle oproepjes. Fijn dat 
ik een Rotterdam-puzzel heb kunnen 
oplossen.”

Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

Aansterklanden
Naar aanleiding van het artikel in 
De Oud-Rotterdammer over de 
aansterklanden voor kinderen vlak 
na de oorlog het volgende. Ik weet 
via overlevering dat maximaal twee 
kinderen ergens naartoe gingen. Zij 
werden op aanwijzen van een wijkzus-
ter geselecteerd. Ook nonnen speelden 
daar een rol in. Ons gezin bestond 
uit negen kinderen, waarvan er één 
al getrouwd was. Wij kwamen er ook 
voor in aanmerking. Niet omdat wij er 

zo slecht uitzagen, maar eigenlijk als 
beloning van de nonnen en wijkver-
pleegsters die in de oorlogsjaren haast 
elke dag bij ons thuis aanschoven voor 
de warme hap die er altijd was. Nu 
kwam de tijd dat deze personen iets 
terug wilden doen voor de barmhartig-
heid van mijn ouders, om de kinderen 
een fijne, gezonde vakantie te geven. 
Ik herinner mij dat we naar de Baan 
moesten om gekeurd te worden op be-
smettelijke ziekten en luizen etcetera. 
Alleen uit onze familie gingen er geen 
twee naar deze, noem het, vakantie-
oorden, maar vijf. Drie naar Zwitser-
land. Ik ging naar België en een iets 
oudere zus bleef in Nederland. Ze 
kwam bij een kinderloos echtpaar in 
Heinenoord. De man was de veerman 
van het pontje dat voer van Heinen-
oord naar Goidschalxoord. Mijn zus is 
tot aan het overlijden van deze mensen 
altijd bij hen blijven komen. Bij de 
broers en zus die naar Zwitserland 
gingen, verwaterde het bezoek. 
Alleen één broer is daar tot aan zijn 
overlijden altijd naartoe blijven gaan. 
Ikzelf ging naar België. Daarvan heb 
ik nog weinig herinneringen, maar het 
was een boerengezin. Wat ik mij nu 
afvraag: zal er nog ergens een archief 
zijn waar al die kinderen in staan en 
waar ze naartoe zijn gebracht? Ik 
woon nu zo dicht bij België, dat, als ik 
een adres zou vinden, ik er beslist eens 
naartoe ga. De boer en boerin zullen 

wel niet meer leven, want zelf ben 
ik ook al over de 80. Ik hoop op een 
antwoord op mijn vraag,

J. Kamp
jkamp@hom.nl

Familie De Bruin
Ik ben op zoek naar familie De Bruin 
die in 1965 woonde in de Belle-
voystraat 16 Rotterdam (3). Het gezin 
bestond uit vader Cor (die werkte bij 
de politie), moeder Corrie (ergens be-
gin jaren 80 overleden), zoon Hans en 
dochter Ellen. Cor is na het overlijden 
van zijn vrouw weer hertrouwd. Het 
waren vrienden van mijn ouders.

Miranda Sterkenburg
mdjs13@gmail.com

America magazines
Ik ben in het bezit van 100 magazines 
van ‘America’ , gebonden vanaf 1993 
t/m 2008 en losse nummers vanaf 
2009 t/m 2019. Helaas door leeftijd, 
niet goed in staat 
meer in USA met 
de camper te reizen. 
Voor liefhebbers 
tegen elk aanneme-
lijk bod.

Coen Dortmond
coen.dortmond@
gmail.com

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

Wie staan op deze foto?
Begin dit jaar waren wij als familie bij elkaar in Rotterdam, naar aanleiding 
van het overlijden van onze lieve oma (94 jaar). Het was een dag met een 
lach en een traan. Zoals dat kan gaan na een begrafenis kwam bijgaande foto 
op tafel waarbij wij ons afvragen wat het verhaal erbij is. Op de foto staan 
onze opa en zijn broer. Wij hebben verder geen informatie over deze foto, 
maar u misschien wel! Met het wegvallen van onze opa en oma grijpen we 
deze foto aan als een mooie manier om elkaar te blijven zien. Het idee is om 
Rotterdam aan te doen en de gedenkplekken naar aanleiding van de Tweede 
Wereldoorlog te bezoeken. Bent u bekend met deze foto, weet u wie de heren 
op de foto zijn of bent u bekend met de term illegale verbindingsdienst of 
met haar activiteiten? Laat het weten, via mail eelkedekens@gmail.com of 
06-25494065.

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.nl1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Horizontaal  1. schrijver van Turks fruit; 7. Nederlandstalige Belg; 12. Duitse tv-zender (afk.); 13. rivier
in Frankrijk; 14. deel van een huis; 15. oosterlengte (afk.); 17. ploegsnede; 19. oevergewas; 21. insect;
22. hoogste dakrand; 24. huishoudelijk apparaat; 27. borstbeen; 28. deurbel; 30. aangesloten bij een
vereniging; 31. duw of por; 32. frisdrank; 33. Russisch ruimtestation; 35. zwaarlijvig (dik); 37. afgemat;
38. uitbouw aan een voorgevel; 41. waardeloze lap; 42. denksport; 44. uurwerk; 46. militair hoofddek-
sel; 47. hoes of foedraal; 48. Eftelingfiguur; 40. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 50. vangwerk-
tuig; 52. deel van gelaat; 54. uurwerk met alarmbel; 56. vurige bewonderaar; 58. nevelig; 61. plechtige
belofte; 62. sieraad; 64. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 65. hemellichaam; 67. op grote afstand; 68.
onnozel persoon; 70. zwemvogel; 72. mondstuk van een paard; 73. gewrichtsaandoening; 76. deodo-
rant (afk.); 77. oude lengtemaat; 78. handschoen zonder vingers; 79. rijgsnoer; 81. landbouwwerktuig;
82. niet wild; 83. dopheide; 84. deel van een voetbalschoen; 86. hertensoort; 87. houten schoenen.

Verticaal 1. melk die gestremd is; 2. laag water (afk.); 3. kinderdagverblijf (afk.); 4. god van de liefde;
5. ranzig en vies; 6. portie opgewarmd eten; 7. fietsversnelling; 8. bloedvat; 9. niet glanzend; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. speeltuinattribuut; 16. paleis in Apeldoorn; 18. commerciële omroep (afk.);
20. een weinig; 21. lichaamsdeel; 23. weerinstituut (afk.); 25. behaagziek; 26. metaal; 27. aanzien
(eer); 29. opvliegend iemand; 32. makelaarsprovisie; 34. opstootje; 36. slecht mens (overtreder); 37.
pasvorm; 39. pleziertochtje; 40. lang en smal tapijt; 42. zuurdeeg; 43. Japanse emoticon; 45. toiletarti-
kel; 46. vrouwtjeskip; 51. zuinige verlichting; 53. afwezig (niet thuis); 54. roofdier; 55. bouwloods; 56.
Amerikaanse boerderij; 57. vogelverblijf; 59. pas of schrede; 60. oogluikend toestaan; 62. jong kind; 63.
langslaper; 66. duivenhok; 67. heidemeertje; 69. soort dakbedekking; 71. ontkenning; 73. Turkse drank;
74. vrouwelijk dier; 75. licht roeivaartuig; 78. doorwaadbare plaats; 80. rekenopgave; 82. met name
(afk.); 85. per persoon (afk.).

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

Schrijf u nu in op: sor.nl/woongroep

SAMEN WONEN IS 
SAMEN ETEN
Start nu uw eigen 
woongroep
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