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Tbc... wat een teringziekte. Ja toch?
Als ik nu de gevelletters
‘GGD’ zie aan de Schiedamsedijk gaan mijn gedachten
terug naar mijn kindertijd. Tuberculose was toen een erger
schrikbeeld dan Covid-19 nu.
Dankzij het massa-onderzoek,
de opsporing en preventie van
toen mag ik nu nog als seniorRotterdammer van een goede
gezondheid genieten.
In de Sleephellingstraat, tweehoog,
lag hij ziek op bed bij het raam; zeven
lange jaren. Sterk vermagerd en verzwakt stierf mijn vader in 1945 op zijn
38e verjaardag. Ik was bijna negen.
Het begon in 1938 met een gewone
verkoudheid, opgedaan door oververmoeidheid van het wegbrengen van
meubelen naar klanten. Die verkoudheid ontaardde in longontsteking. Hij
kreeg een vreemde blos op zijn gezicht
en bleef maar hoesten; een rare hoest.
Uiteindelijk constateerde de dokter dat
de tuberculose-bacterie vat op mijn
vader had gekregen. Tbc, de ‘tering’,
werd als ‘Tb’ een begrip in ons gezin
en bij velen in ons land.
Spionnetje
Mijn vader werd opgenomen in het
Sint Franciscus Gasthuis aan de
Schiekade, omdat zijn longen dreigden
te scheuren. Daar is hij geopereerd:
een thoracotomie, waarbij een deel
van een long werd verwijderd. Als
mijn vader even uit bed kwam, kon
ik onder zijn schouder duidelijk de
holte zien waar enkele ribdelen waren
verwijderd. Later moest hij kuren in
een sanatorium. Dat moet financieel
gezien niet zo simpel geweest zijn,
want in principe werd een sanatoriumopname toen niet vergoed door de
ziekenfondsen. Pa kwam in het sanatorium Dekkerswald bij Groesbeek.
Zeker voor die tijd niet naast de deur.
Ook lag hij nog in Berg en Bosch bij
Bilthoven. Platliggen, rusten onder de
zon, goed eten en drinken waren de
voorwaarden voor herstel, dacht men
toen. Een afdoende medicatie ontbrak.
Later, thuis, lag hij altijd in de voorkamer bij het raam. Het Rotterdamse
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Fresco met de spreuk ‘Voorkomen is beter dan genezen’ bij de GGD Rotterdam (foto: Paul Seesink).

‘spionnetje’ als enig contact met
het leven in de straat beneden. Met
regelmaat moest hij voor controle
naar de GGD. Eerder ging dat met een
ambulance. Toen in 1944 echter geen
brandstof meer voorhanden was, werd
hij met een raderbrancard vervoerd;
een draagbed met grote wielen. Ik zie
hem nog de straat uitgaan.
Koninklijke trap
Cobi, mijn jongere zusje, werd ook
besmet met de tuberkelbacil en kreeg
spondylitis (ruggenwervelontsteking).
Zij kwam met haar derde jaar in het
Sint Franciscus Gasthuis terecht. Later
opereerde dr. J.H. ten Kate haar in het
nieuwe Sophia Kinderziekenhuis aan
de Gordelweg. Enkele ruggenwervels
werden daarbij gefixeerd. Vervolgens
ging haar behandeling over naar
het bekende ‘kuren’ in sanatorium
Heliomare in Wijk aan Zee. Voor mijn
moeder en mij in de oorlogsjaren een
wereldreis. Mijn zusje moest daar en
later thuis, PAS slikken; Para-aminosalicylzuur. Een zwakwerkend medicijn met vervelende bijwerkingen.
Mijn moeder en ik zijn gelukkig niet

besmet geraakt. Wel gingen we met
regelmaat samen naar ‘de Baan’.
Het gloednieuwe pand stond als een
roodbruin baken in een verwoeste stad
tegen de Schiedamsedijk, met haar
entree aan de Baan. Daar keek ik mijn
ogen uit. Een grote lichte hal met een
bijna koninklijke gebogen trap naar de
eerste verdieping. Langs die zestien
meter lange trap een vijf meter hoge
fresco van Marie Willebroordse uit
1941. Een allegorische voorstelling
van patiënten, artsen en verpleegkundigen. In het midden een gezond gezin
met daarboven de tekst: ´Voorkomen
is beter dan genezen´. Het maakte
diepe indruk op mij.
Zwembad
Eenmaal boven doemde een rij omkleedcabines op. Net als in een zwembad. De deur werd afgesloten door het
bankje neer te klappen. Dat vond ik
een vernuftige vinding. Een kordate
verpleegkundige kwam mij halen. Ik
moest in een hokje gaan staan voor
een ijskoude glasplaat. Dan kwam de
bekende opdracht. “Borst tegen de
plaat, kin op de steun, schouders naar
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voren, inademen, adem inhouden... je
bent klaar, kleed je maar aan.” Voor ik
het wist stond ik weer buiten. Gauw
terug naar mijn Noordereiland en
buiten spelen.
Welzijn
Dat ‘voorkómen’ op die muurschildering in het GGD-gebouw stond
gelukkig in de 20e eeuw al voorop in
de geneeskunde. Het staat nu, in 2020,
centraal bij de bestrijding van het
coronavirus. Voor tuberculosepatiënten is er nu goedwerkende medicatie.
Voor corona kijken we uit naar onze
vaccinaties.
Treurig dat enkelen het nodig vinden
de bestrijders te bestrijden en de
maatregelen niet serieus te nemen. Net
als voor de oorlog bij de pokkenvaccinatie staan helaas ook nu anti-vaxers
op. Er heerst ongeduld en onvrede om
verloren maanden, om een jaar van
strijd. Er wordt wantrouwen geuit naar
overheden. Laten we ons realiseren
dat in de jaren 40 velen hun ziektetijd
niet in maanden, maar in járen moesten tellen. Waar bleef hun jeugd, hun
onderwijs, werk en inkomen? Velen
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van hen moesten uiteindelijk zelfs de
lange strijd opgeven. TBC drukte een
blijvende stempel op gezinnen. Wie
het nu kunnen navertellen, weten dat
men toen met alle macht probeerde
die teringziekte buiten de deur te
houden. Die mensen van toen hielden
vertrouwen en hoop op toekomst.
Dankzij een wereldwijde krachtsinspanning is er nu zícht op toekomst.
Ondanks de corona-pandemie brengt
deze tijd ook veel goeds uit de mens
naar boven. Nog nooit is zo snel en
wereldwijd, een vaccin ontwikkeld.
Nog nooit vonden we zoveel mogelijkheden om minder te reizen door
thuis te studeren en te werken. Wat
wij in deze barre tijd meer dan ooit
nodig hebben is aanpassingsvermogen, verdraagzaamheid, mededogen
met onze lijdende mensen, empathie,
scheppingskracht en vertrouwen in de
toekomst. Daarbij zouden we niet de
welvaart, maar het welzijn van allen
voorop moeten stellen.
Paul Seesink
paul@seesinkweb.nl
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010 413 25 82
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Aan huis behandelen zonder extra kosten.

Wij zijn er om u te helpen
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Gratis
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vrijblijvend adviesgesprek!

We regelen
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met zorg en respect

2020
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Meubelstoffeerderij Miedema en Zn.
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar
nummer 127 B’’, meldt het familiebedrijf dat na ruim 15 jaar moest verhuizen. Het huis nummer 127B blijkt
Juist bij een overlijden heeft u een
uiteindelijk de plek te zijn om te kunuitvaartverzorger nodig die met een enkel
nen door groeien. Het is een prachtig
woord begrijpt wat de wensen zijn.
gerenoveerde winkelruimte die groter
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
is dan de oude stek.

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk

Uw tandprotheticus
Dhr. S. Rondeltap

www.kunstgebittenrotterdam.nl

info@kunstgebittenrotterdam.nl
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Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot zijn. Onze
taboe
tot een staan
het nu
modieuze
blikvanger.
mensen
klaar
als het Of
nodig
is.klasgroei heeft te maken met de uitbreiding van de
siek is in de decoratieve en florale stijl, ongebrui-collectie meubelstoffen van grote namen als ;
kelijk met grafische patronen, ruiten en strepen of
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere
liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekomstige collectie fabric on the wall geeft grote en
Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uitkleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort
breiden met een prachtige collectie fabric on the
verkrijgbaar)
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals
bijvoorbeeld linnen.
“Maar we vergeten niet waar we echt goed in
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou‘’We zijn een bedrijf met een lange historie, maar
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en
gaan met onze tijd mee’’, stelt Miedema. “Fabric
opvullen van uw meubels. Stofferen zit duidelijk
on the wall is een echte must-have in muurontin de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje
werp. Behang is uitgegroeid van een absoluut
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.”

Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam
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Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel
van
vrijblijvendeEric
afspraak
bij uHeelsbergen
thuis. MeubelstoffeerUitvaartverzorger
derij Miedema en Zn.
VOF, Kleiweg 127B, 3051
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.
www.uzk.nl

 
    


 



        

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
Geldig van 19
19september t/m
24oktober;
vraag een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.
t/m 24
oktober; vraag
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto
meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
GN Rotterdam
010 21 888 76

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

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

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Jan Blaauw was een vat vol verhalen
Aan het eind van het afgelopen jaar bereikte ons het trieste
nieuws dat oud-hoofdcommissaris van Rotterdam Jan Blaauw op
92-jarige leeftijd was overleden. Jan Blaauw was jarenlang ook
een regelmatig schrijver van verhalen in onze krant. Hij schreef
over zijn belevenissen bij de Rotterdamse politie, waarover hij
overigens ook zestien boeiende boeken publiceerde.
De verhalen van Jan Blaauw in De
Oud-Rotterdammer lokten steevast
reacties uit van lezers, die op hun
beurt geïnspireerd raakten om ook te

gaan schrijven naar onze krant. Zo
vervulde Jan Blaauw ook voor ons een
belangrijke rol, net als voor zoveel
anderen.

Jan Blaauw tijdens de Vierdaagse van Nijmegen (foto: Harry Pruijsten)

Blaauw was niet alleen het vleesgeworden voorbeeld van de ‘selfmademan’, die opklom van politieagent op
straat tot politiecommissaris, maar ook
de ‘mentor’ van veel anderen die een
carrière bij de Hermandad maakten en
een inspiratiebron voor mensen binnen en buiten de Rotterdamse politie.
Tijdens zijn werk, maar ook in de vele
jaren daarna.
In die latere jaren hielp hij mee aan
cold case-zaken. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij de Puttense
moordzaak, waarin hij samenwerkte
met journalist en strijder tegen onrecht
Peter R. de Vries en stond vaak de
media te woord voor duiding in
politiezaken. Hij kon daarbij putten
uit een schat aan ervaring. Een vooral
over die ervaringen schreef hij in De
Oud-Rotterdammer.
Vat vol verhalen
Hij was een vat vol verhalen. Regelmatig herinnerde hij bijvoorbeeld
aan de huldiging van Feyenoord op
de Coolsingel na het winnen van de
Europacup, waarin hij een belangrijke
rol vervulde bij het in goede banen
leiden van de feestelijkheden. Maar
ook over zijn nachtsurveillances,
waarbij hij dronkaards en inbrekers op
heterdaad betrapte en wilde avonturen meemaakte. Hij was inspecteur
bij de kinder- en zedenpolitie in

Jan Blaauw, politieman in hart en nieren

Rotterdam-zuid, deed recherchewerk
als een echte ‘speurneus’ en bestreed
de drugscriminaliteit in de Maasstad.
Blaauw schaamde zich er niet voor
een ‘law and order’-politieman te zijn
(geweest). Hij hechtte aan handhaving
van de wet, ook als daarvoor hard
moest worden opgetreden.
Estafettestokje
Blaauw, geboren in Drenthe, werkte
veertig jaar bij de politie, maar was
eigenlijk zijn leven lang politieman.
En hij droeg het estafettestokje over
aan zijn zoon en kleinzoon, die ook
‘bij de politie’ gingen. Ook zijn vader
was trouwens politieman.
Jan Blaauw haalde ook regelmatig
het nieuws doordat hij ieder jaar de
Vierdaagse van Nijmegen liep.

CCtje Onvergetelijke dingen
Er zijn momenten en gebeurtenissen in je leven, en u zult dat
ook hebben, die een onvergetelijke herinnering bij je nalaten en
hebben nagelaten, zodat je er van tijd tot tijd aan terug denkt. Als
voorbeeld wordt dikwijls gebruikt “Waar was u ten tijde van de
moord op Kennedy?” Dat weet ik nou overigens weer niet.

c foto burosolo.nl

Ik geloof dat ik toen bij mijn schoonmoeder boven, waar ik woonde, in de
Goereesestraat overigens, het hoorde
op de radio. Maar zeker weet ik het
niet.

Cox Column

Wel weet ik nog haarscherp het
moment van de Bevrijding in 1945.
Het was ’s avonds, dat moet de vierde
mei geweest zijn (?) dat we buiten
hoorden zingen, we woonden op de
Bree, en dat we in het spionnetje keken
en verderop een vlag zagen wapperen.
Ik was vijf, en ik had de Nederlandse
vlag nog nooit gezien. Wij hadden
zelf geen vlag, later wel, door mijn
vader gekocht bij ik dacht “Quint
dekkleden”, een zaak die achter het
Witte Huis zat, met lijn drie kwam je
er langs. De buren beneden, Barendrechters, hadden wel een vlag, en die
lag al een tijdje keurig gestreken klaar
in hun linnenkast. De buurvrouw had
hem al een keertje aan mij laten zien,
“Kijk, rood, wit, blauw,“ maar omdat

ie opgevouwen lag begreep ik er niets
van. We zijn naar buiten gerend en ik
herinner mij dat we even later dansten
rond een groot vuur en ik voor het eerst
het roemruchte lied hoorde “Overal
waar de meisjes zijn daar is het bal…”
Omdat ik later heb begrepen dat er toen
door de Moffen nog heel wat ellendigs
is aangericht, hier in de Hoeksche
Waard zijn op acht mei nog een paar
jongens vermoord, begrijp ik niet helemaal hoe dit heeft kunnen gebeuren,
dat straatfeestje. Maar het was een
moment, dat vergeet je niet.
Zo is het ook met de Watersnood. Ik
zat toen op kostschool in Oudenbosch,
in Brabant dus. Was het de nacht van
zaterdag op zondag? Ik weet dat ik ’s
avonds luisterde naar een toespraak op
de radio van de toen enige (?) vrouwelijke burgemeester in Nederland die
prinses Beatrix feliciteerde met haar
verjaardag die ze de andere dag zou
vieren en genoemde prinses was dan

eigenlijk de andere vrouwelijke burgemeester, namelijk van Madurodam.
Zou ze dat nog steeds zijn?
De andere dag, voor het ontbijt in de
refter vertelde broeder Leopold het
grote nieuws, overigens kennelijk nog
lang niet bewust van de omvang van de
ramp, want ik herinner mij de zin “…
de radio’s drijven door de kamer…”,
waar wij erg om moesten lachen. Later
zag ik voor het eerst in mijn leven een
helikopter vliegen en nog weer enige
dagen later hielpen wij mee, in het
natuurgebied dat Spanjersvaart heette,
om zandzakken te vullen. Wij moesten
de zakken open houden die door grote
sterke kerels werden vol geschept. Om
nooit meer te vergeten.
En zo zal het ook zijn met waar ik gisteren, voor u verleden week, op de televisie met verbijstering naar heb zitten
kijken. Hoe het Amerikaanse Trumpgajes het parlement bestormde en innam.
Ik moest mijzelf regelmatig in de arm
knijpen om te blijven geloven dat het
echt waar was wat ik zag. En ik bleef
fluisteren “…dit had ik nooit gedacht
van mijn leven ooit mee te maken…”
Ik heb op het moment dat ik dit schrijf

Eerbetoon
Tot op late leeftijd bleef Jan Blaauw
beschikken over een scherpe geest.
Wij genoten van zijn redactionele
bijdragen in onze krant en dat gold
zeker ook voor veel van onze lezers.
Wij wensen zijn familie en vrienden
sterkte na het verlies van deze gedenkwaardige man, die zijn laatste jaren
sleet in Berkel en Rodenrijs, maar
heel trots was op ‘zijn’ Rotterdam. Als
eerbetoon aan Jan Blaauw publiceren
we in deze krant een laatste bijdrage
van zijn hand, over de Euromast, die
afgelopen jaar zestig jaar bestond.
Redactie De Oud-Rotterdammer

nog geen idee wat de draagwijdte van
dit treurige gebeuren zal zijn, en wat
de gevolgen, maar het moet verschrikkelijk zijn. Dat krijg je er van als je
een driedubbel overgehaalde eikel als
president kiest, die na uren stil te zijn
gebleven terwijl de ramp zich voltrok,
een filmpje van zichzelf had gemaakt
waarin hij zijn, door allerlei instanties
duidelijk weerlegde leugens herhaalde
en het geteisem min of meer bedankte.
De president van Amerika, toch een
land waar we vroeger trots op waren,
die gewoon crimineel gedrag vertoont,
gekker kan het toch niet worden.
Ik hoop van harte dat hij zijn verdiende
loon zal krijgen.
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Rob de Woningontruimer

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Onze diensten:

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

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

“All inclusive”

Uitvaart v.a. € 2950

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

Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

KvK nummer 24448641

Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600

www.stroobandtandtechniek.nl

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

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

‘STRICKLEDE’

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam

55+
55+ WONINGEN
WONINGEN MET
MET EXTRA’S
EXTRA’S -NIEUWLAND BINNENSTAD
BINNENSTAD
NIEUWLAND
Burg.
Burg. Stulemeijerlaan
Stulemeijerlaan 101-307,
101-307, Schiedam
Schiedam

KENMERKEN:
KENMERKEN:

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

LIGGING:
LIGGING:

• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
bezorgdienst),
bezorgdienst),
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.

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

• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een

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

•

Kronen

MEER
MEER INFORMATIE:
INFORMATIE:

Bezichtiging/spreekuur:
Bezichtiging/spreekuur:
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
Aanmelden:
Aanmelden:
Burg. Stulemeijerlaan 291
Burg. Stulemeijerlaan 291
3118 BH Schiedam
3118 BH Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Website: www.stricklede.com
Website: www.stricklede.com
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Boekenlegger bezorgde vader rolberoerte
Vroeger, thuis bij mijn ouders, maakte ik deel uit van een godvrezend gezinnetje. Het godvrezende hield echter niet al te lang
stand. Toen ik een jaar of 13 was, had ik “het vrezen met grote
vreze” wel achter me gelaten. Voordien gedroeg mijn vader zich
altijd als een huisdominee. Hij vond het bijvoorbeeld nodig om
dagelijks, voorafgaande aan het warme middagmaal, een van
zijn favoriete tekstjes uit de Heilige Schrift voor te dragen.
Hij deed dat steevast met een tamelijk
uitgestreken smoel, hetgeen mij toen
al prikkelde om daartegen in opstand
te komen. Te zoeken naar mogelijkheden om hem onderuit te halen. Hem
van zijn schijnheiligheid af te helpen.
Plens water
Het citeren uit de bijbel deed mijn vader niet om zijn tafelgenoten enigszins
te verstrooien, voorafgaande aan het
eten. Om de eters wat ontspanning te
bieden voordat zij zouden aanvallen. Dat deed hij puur uit stichtelijke
overwegingen. Om zijn kinderen
klaar te stomen voor toetreding tot de
Nederlandse Hervormde Kerk.
Hij keek verlangend uit naar de dag

Is het strijkijzer al heet genoeg?

dat zijn jongens, en meisje, heel
devoot en gedisciplineerd de gang
zouden maken naar de doopvont van
de Laurenskerk. Naar het moment
dat de dominee een plens water over
hun eigenwijze koppies zou smijten
en daarbij de woorden zou uitspreken
“Ik doop u in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest”. Hierna
zouden ze voor eens en voor altijd
onderdanig zijn aan de Heer en zijn
Nederlandse Hervormde Kerk.
Het was me meer dan eens opgevallen
dat vaderlief moeite had de bladzijde
terug te vinden, die hij het laatst had
voorgedragen. Nadat hij zijn vrome
preekje had beëindigd, sloeg hij
gewoonlijk het heilige boek met een
ferme knal dicht. Het leek wel of hij
met die klap zijn zojuist uitgesproken
woorden nog eens extra kracht wilde
bijzetten. Het lag meer dan eens op
mijn lippen te zeggen dat hij wat meer
respect moest tonen voor de Heilige
Schrift.
Ezelsoor
Toen ik hem op een dag opperde, in
het vervolg een ezelsoor in de laatst
gebezigde pagina te maken, beloonde
hij die goedbedoelde suggestie onmiddellijk met een draai om mijn oren.
Om mijn foutje goed te maken, heb
ik toen een boekenlegger voor mijn
vader gemaakt.

Een ezelsoor in de bijbel, dat kon echt niet bij de familie Plomp.

Op school had ik bij het vak handenarbeid geleerd hoe te borduren. Met wat
gekleurde draden en een stukje katoenen borduurstof heb ik aansluitend op
een vrije middag een fraaie boekenlegger geproduceerd.
Rekening houdend met het heilige
karakter van het boek, waarin mijn
kunstzinnige schepping tot haar recht
moest komen, had ik bovendien een
bij de gelegenheid passende tekst in de
bladwijzer geborduurd.
Gespannen keek ik uit naar het
moment dat mijn vader de Heilige
Schrift weer tevoorschijn zou trekken
en openslaan. Ik weet nog goed dat
het op een vrijdag was. Normaal een
dag waarop ik de middagmaaltijd probeerde te omzeilen. Een dag waarop
moederlief steevast haar gezinnetje
“vertroetelde” met schelvis met
mosterdsaus. Een maaltijd die mijn
spijsvertering immer voor problemen
plaatste. Veelal culminerend in de
noodzaak tot uitbraken van de gehele
lekkernij.

Doch ditmaal, vanwege de bijzondere
omstandigheden, wilde ik per se van
de partij zijn. Dus nam ik de schelvis
voor lief. Ik wilde koste wat het kost
getuige zijn van het verschijnen van
die gelukzalige expressie op mijn vaders gelaat, zodra hij mijn bijzondere
creatie had aanschouwd.
Toen mijn vader bijna vanzelf de
bijbel opensloeg op de laatst voorgedragen bladzijde, trof hij daar mijn
presentje aan.
Nadat hij kennis had genomen van
de vrome, geborduurde tekst: “En
de Heere zeide tot zijn discipelen,
ik neem de ﬁets, gaan jullie maar
stiefelen.”, kreeg de man bijna een
rolberoerte.
Niet alleen mijn vader, ook mijn moeder ontstak in grote woede. Als straf
werd ik terstond met een lege maag
terug naar school gezonden.
Strijkplank
Ik had in mijn jeugd sowieso een
tamelijk ongelukkige hand van

cadeautjes geven. Doorgaans was
die hand simpelweg leeg omdat ik de
ﬁnanciële middelen ontbeerde om aan
cadeautjes te doen.
Echter, het was een paar jaar na de
boekenlegger, dat ik met mijn eerste,
zuur verdiende centjes, mijn moeder
eens dacht te verrassen.
Ter gelegenheid van Moederdag had
ik bij V&D op het Beursplein een
splinternieuwe hoes voor haar strijkplank gekocht.
Ook dit cadeau werd merkwaardigerwijs niet op prijs gesteld. Ik werd
nota bene bijna met de bloemetjeshoes
opgeknoopt.
Ik begreep er absoluut niets van. Ik
had juist van mijn moeder geleerd,
recent nog met Sinterklaas, dat als ik
wat kreeg, ik ook tevreden moest zijn
met een nuttig cadeautje.
Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Nr. 232
Het is een unicum, maar de ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden was kennelijk te moeilijk om er
een verhaal of anekdote over te kunnen vertellen. Misschien kwam het ook wel doordat de beide heren op
het toneel van Radio Rijnmond te ver weg waren om goed te kunnen herkennen. Het aantal inzendingen
was in ieder geval dermate miniem dat we hebben besloten er geen hele pagina aan te besteden. Maar
recht op de oplossing heeft u natuurlijk wel! Op de foto stonden de politici Pim Fortuyn (r) en Felix Rottenberg, die met elkaar in discussie gingen in het Radio Rijnmondprogramma ‘De Pim Fortuyn Show’, op
29 april 1994.

Ken je dit nog?

Nr. 234

Ken je dit nog? Hier wordt een miniatuur van een Rotterdams gebouw onthuld dat ook nu nog in Rotterdam te vinden is en veel wordt gebruikt. Zij het in coronatijd wat minder. Herkent u de man rechts op
de foto? Heeft u bijzondere herinneringen aan het gebouw op de foto dat wordt onthuld? Weet u waar
deze maquette staat? We zijn weer benieuwd naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Laat ze ons
weten, zodat we ze met elkaar kunnen delen. Schrijf naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Nu bij Brommobiel.nl: Zie hier de Exclusieve Ligier JS60.
Ivm. corona:Persoonlijk showroombezoek/proefrit op afspraak.
Vergelijk zelf deze SUV met de Microcar MGo X stuurbekrachtiging.
Tevens volop tweedehands 45km auto’s in onze ruime showroom.
Brommobiel.nl

Houd afstand
Vermijd drukte
Reis veilig

Microcar-Ligier dealer
Bijna 20 jaar hèt vertrouwde
adres voor u en uw brommobiel
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
Bellen: 0180-661551
www.brommobiel.nl
www.brommobielrotterdam.nl

Koop/lease een brommobiel!

Herdacht worden
zoals u bent

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

Met CVU geeft u

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
voor een persoonlijk gesprek.

Goetzee

• 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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Dit is weer de eerste De Oud-Rotterdammer van het vierde jaar waarin wij
u mogen informeren over wat in onze
praktijk gebeurt en waar u als persoon
tegenaan kunt lopen. Soms denken we
wel eens dat we nu toch alles wel een
keer tegen zijn gekomen, maar vrijwel
iedere dag krijgen we vragen van u die
weer tot inspiratie dienen voor nieuwe
artikelen en soms tot een waarschuwing.
We genieten van de contacten met u en
ontvangen u graag op onze spreekuren
waar we vaak zien dat mensen met
grote zorgen de kamer in komen en er
opgelucht of met een pakket goede raad
weer uit vertrekken.
We merken dat we door uw vragen –
naast het afwikkelen van nalatenschappen – steeds vaker betrokken zijn bij het
naspeuren van een al eerder (niet) afgewikkelde erfenis, het controleren van
de executeur of deze juist bijstaan in de
afwikkeling. We komen dan veel goede
bedoelingen tegen en veel verwarring
over regels en wetten. Een afwikkeling is er in de loop der jaren (vooral
door veel samengestelde gezinnen) niet
eenvoudiger op geworden. Wantrouwen
is dan snel geboren, maar ook – met het
juiste advies – wel weer te ontzenuwen.
Openstaan voor kritiek helpt ons en de
executeur. Het uiteindelijke doel is toch
een nalatenschap correct af te wikkelen
en een ieder te laten krijgen wat hem
of haar toekomt. Dat blijven we ook dit
jaar doen en wij wensen u een goed en
gezond 2021. Bel gerust met een vraag
of voor het maken van een afspraak!
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Schenkingen
inbrengen ja of nee?
Onlangs is mijn vader overleden. Hij heeft mijn broer en
zus tijdens leven behoorlijk
wat geschonken. Zowel in de
periode 1995-1999 als tussen 2005 en 2010. Het enige
bewijs dat er is geschonken,
is het schriftje van vader
waarin de schenkingen opgesomd staan. Heb ik als kind,
dat niet geschonken heeft
gekregen, nog rechten?
U heeft zeker rechten, maar niet het
recht dezelfde schenkingen te ontvangen als de andere twee. Schenken
moet vrijwillig gebeuren door de
schenker en dit is niet afdwingbaar bij
de schenker. Wat wel kan, is kijken
of u via een omweg toch hetzelfde of
tenminste iets kunt ontvangen.
Schenkingen kunnen wel of niet
worden ingebracht. Wat dit inbrengen betreft is er een verschil tussen

Klagen over websites
Heeft u iets op internet gekocht en
betaald en wordt het maar niet geleverd, meld het bij klachtenkompas.nl
van de Consumentenbond. Ook voor
andere klachten over de organisatie
achter websites kunt u hier terecht.
U kunt hier ook vooraf kijken of er
(veel) klachten zijn over een website
waar u iets wil kopen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Een erfenis onder bewind
In testamenten komt vooral bij
minderjarige kinderen testamentairbewind voor. Dit betekent niet dat
de (minderjarige) erfgenaam onder
bewind staat, maar wel de erfenis
zelf. Is de erfgenaam meerderjarig,
dan kan deze na vijf jaar de rechter
vragen het bewind op te heffen.
Voorziet het testament daar zelf in,
dan hoeft dat uiteraard niet en kan
de erfgenaam bij het bereiken van de
leeftijd waarop het bewind eindigt
vrij over de nalatenschap beschikken.
Een klein voordeel
Overlijdt iemand in de eerste helft
van het kalenderjaar dan kan dat
ﬁscaal voordelig zijn. Over de door
de overledene genoten inkomsten

recht op heeft, moet u dus in het
schriftje nakijken of de schenkingen
met of zonder inbreng zijn gedaan,
of vader een testament had en wat
hij daarin over schenkingen zegt en
zo nodig doet u een beroep op uw
legitieme portie.

schenkingen van voor 2003 en van
na 2003. Inbrengen betekent dat de
gedane schenkingen moeten worden
ingebracht bij de nalatenschap van
de overledene, zodat uiteindelijk alle
erfgenamen weer hetzelfde hebben
verkregen van de overledene. Schenkingen van voor 2003 moesten volgens de wet altijd worden ingebracht,
terwijl schenkingen van na 2003 juist
niet hoeven te worden ingebracht. Per
schenkingsovereenkomst of per testament kan hiervan worden afgeweken.
Een voorbeeld: Stel vader heeft €
40.000 geschonken en laat € 50.000
na. Als hierover niets anders is
bepaald door de schenker, moet in

mogen de hefﬁngskortingen van het
gehele jaar worden toegepast. Is er
nog niet veel inkomen genoten dan
overtreffen de hefﬁngskortingen vaak
de verschuldigde belasting en krijgt
u terug wat eerder al aan de ﬁscus als
loonhefﬁng betaald is.
Voor verwerpen geen termijn
Bent u erfgenaam in een erfenis waar
u eigenlijk niets mee te maken wilt
hebben (bijvoorbeeld omdat u voor
veel schulden vreest of niets met
de overledene meer te maken wilt
hebben) dan kunt u de nalatenschap
verwerpen. Voor verwerpen bestaat
geen wettelijke termijn. Komt u er
dus pas jaren later achter dat u erfgenaam bent als er een schuldeiser op
de stoep staat, dan kunt u nog steeds
verwerpen. De enige voorwaarde
is dat u geen daden van zuivere
aanvaarding heeft verricht, dus in elk
geval niets van waarde uit de nalaten-

het geval de schenkingen gedaan zijn
voor 2003 € 90.000 worden verdeeld;
zijn de schenkingen van na 2003 dan
slechts € 50.000.
Ongeacht het wel of niet moeten
inbrengen, heeft u altijd recht op uw
legitieme portie. Bij het vaststellen
van de waarde van de legitieme portie
moeten alle schenkingen – ongeacht
inbrengverplichting – worden meegenomen. In het voorbeeld hierboven
bedraagt de legitieme portie: de nalatenschap plus de schenkingen oftewel:
€ 90.000 gedeeld door drie, gedeeld
door twee: € 15.000.
Om erachter te komen of u nog ergens

schap heeft genomen. Let bij verwerpen op dat na uw verwerping de
afstammelingen de volgende in lijn
zijn om te verwerpen. Is de laatste
erfgenaam in lijn een minderjarige,
dan bepaalt de rechter of het in het
belang is van deze erfgenaam om te
verwerpen. Om dat te bepalen moet u
een boedelbeschrijving opstellen.
Nogmaals de auto
Een veel voorkomend probleem is
wie de eigenaar van de auto is. Dat
is niet de persoon op wiens naam het
kenteken staat, maar de persoon die
de auto betaald heeft. Na een overlijden moet de auto binnen vijf weken
op naam van een ander staan én ook
weer verzekerd zijn. Zorg dat die
persoon weet dat hij/zij dan over iets
kan beschikken dat nog niet per se
zijn/haar eigendom is. Mag de auto al
toegewezen worden, maak daar dan
een duidelijke overeenkomst van.

Let op: Overweegt u als schenker
te bepalen dat schenkingen moeten
worden ingebracht in de nalatenschap,
bepaal dan ook wanneer dat moet
gebeuren; bij de nalatenschap van het
overlijden van beide ouders of pas
na het overlijden van de langstlevende ouder. Ook is van belang wie
geschonken heeft. Let als schenker
er bovendien op dat inbrengen in
veel gevallen niet voor een volledige gelijkstelling zorgt. Zo krijgen
kinderen die de schenkingen hebben
ontvangen, eerder het genot en de
andere kinderen krijgen in het ergste
geval pas het genot van dit bedrag als
de langstlevende ouder overlijdt. Ook
kan dit leiden tot nog meer ongelijkheid als de kinderen bij het overlijden
van de eerste ouder een vordering op
de langstlevende ouder krijgen en er
een hoge rente over verschuldigd is.

Points only Bij de ING krijgen
spaarders rentepunten, naast de
schamele rente op hun spaargeld.
Heeft u geen zin in aankopen via
de winkel van de rentepunten kijk
dan eens bij de vele kortingskaarten die u met rentepunten op internet of in de winkel kunt gebruiken.
Op die manier krijgt u via de
rentepunten toch nog rendement.
Opruimen geeft overzicht
Aan het begin van het nieuwe jaar
kunt u weer schoon schip maken
door de oude administratie, die niet
meer nodig is, weg te doen. Over
het algemeen is het raadzaam in
elk geval vijf jaar administratie te
bewaren. Maakt u kopieën van de
belastingaangifte, bewaar die dan
over een langere termijn; bij de
afwikkeling van nalatenschappen
komen ze nogal eens van pas om
niet afgewikkelde erfenissen te
kunnen reconstrueren. Dat scheelt
u later erfbelasting.
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VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”

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

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

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

- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND
NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
- GRATIS PARKEREN

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

Tel.: 010-4194010

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

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

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

Budget uitvaart € 1495,Schoonheid in Gedenktekens

2021 START
MET IJNMOND

- Uitvaart compleet € 4150,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

ook
zaterdag
geopend!

plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

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

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

Eigenheimers
10 kilo

€ 7,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

Wij zijn nu ook te
vinden op LinkedIn

De Oud
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Volg ons ook!
linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

S��i�����
Ne���l�n���
�

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

010 - 24 29 810

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

ABOVO
Uitvaartzorg
waar zorg
en toewijding
de boventoon voeren
dag en nacht bereikbaar

0181 - 72 81 00
mail

info@abovouitvaart.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

Afvoer van het vuil
Duidelijke prijsopgave
Garantie op al ons werk
Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

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

CU
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Olympisch boksgoud voor Bep van Klaveren
Als het goed is, wordt 2021 weer een Olympisch jaar. Een mooie
aanleiding terug te blikken op een Rotterdamse Olympiër die
goud won. Jan de Bas schreef een boek over Rotterdamse Olympiërs en maakte voor De Oud-Rotterdammer een bewerkte versie
van een mooi hoofdstuk over bokser Bep van Klaveren.
In 2006 werd Bep van Klaveren
verkozen tot grootste Rotterdammer
aller tijden. In deze verkiezing, die
Radio Rijnmond had georganiseerd,
behaalde hij liefst 32,8 procent van
de 74.000 uitgebrachte stemmen.
Daarmee liet hij Desiderius Erasmus
en Pim Fortuyn ruim achter zich. Deze
ongekende populariteit had de bokser
met de bijnaam ‘The Dutch Windmill’
te danken aan zijn verschillende titels,
zijn authentieke optreden en vooral
aan zijn gouden medaille, behaald op
de Olympische Spelen van 1928 in
Amsterdam. Deze gouden plak opende
de weg naar succes.
Levenshouding
Bep van Klaveren werd 26 september
1907 geboren in de Van Meekerenstraat, in de wijk Crooswijk. Tot
zijn stiefvader in 1916 in zijn leven
kwam, droeg Bep de achternaam van
zijn moeder: Steenhorst. Hij werkte
als slagersknecht, maar verbleef veel
liever in de Crooswijkse boksschool
Schilperoord. Bep was een uiterst
gedisciplineerde sporter; wanneer Bep
trainde, was hij gelukkig. Daarnaast
was Bep geheelonthouder, rookte hij
niet en was hij vegetariër. Hij had van
horen zeggen dat dit van hem een betere bokser zou maken. Hij probeerde
door zijn consequente eet- en drinkgedrag en fanatieke trainingsarbeid
positieve invloed uit te oefenen op
zijn prestaties, maar wist zich ook als
mens afhankelijk van God. De bokser
vertelde daarover tegen Jules Deelder,
die in z’n boek ‘The Dutch Windmill’
schreef: ‘En toch Jules, dat zal je niet

geloven, ik mag dan tussenbeien wel
eens erg vloeken en een grote bek
opzetten, maar, ik zal maar zeggen,
toch bid ik elke dag... Voor m’n wijf
en voor m’n kinderen, elke avond,
op m’n knieën... Voor haar en voor
Ronny en voor Becky, m’n dochter, en
voor die kleine. ’k Sla geen dag over.
Vroeger, toen ik moest boksen, ook.
Vaste prik: bidden om de overwinning.
’k Zal sterreve als het niet waar is! Ik
ben een rare gozer, maar ik bid nog
elke dag...’

Bep van Klaveren, The Dutch Windmill

Klokkenspel
Bep werd Nederlands amateurkampioen vedergewicht in 1926, 1927 en
1928. Deze gewichtsklasse gold voor
boksers die minimaal 57,15 kilogram
en maximaal 58,96 kilogram wogen.
De prestaties waren reden genoeg hem
uit te zenden naar de Olympische Spelen die in 1928 in Amsterdam werden
georganiseerd. De Nederlandse boksers verbleven en trainden in Edam.
Het bokstoernooi was van 7 tot en met

Een training van de Rotterdamse bokskampioen in de open lucht

11 augustus. Voor de Crooswijker was
het verblijf een ware bezoeking: de
bokser verveelde zich stierlijk, er was
relatief weinig te eten en te drinken en
zijn nachtrust werd constant verstoord.
Vooral de verstoring van zijn nachtrust
irriteerde Van Klaveren, vertelde hij
Deelder: ‘Hadden ze daar zo’n raadhuis, met zo’n klokkenspel, weetjewel,
en ieder kwartier hoorde je dat wijsie
van... In een blauwgeruite kiel... Dag
en nacht dóór! ’k Dacht dat ik gèk
werd van dat pleurisding! ’k Dee geen
oog dicht ’s nachts. We sliepen er vlak
naast. Kolére! Wat een pláág! Elk
kwartier die blauwgeruite kiel... So, ik
denk op een gegeven moment denk ik:
ik doe er wat aan. Ik zet die klok stil...
Ik geprobeerd, maar ik kon d’r niet in.
Alles op slot. Geen ene deur, die ik
open kreeg. Heb ik nog gekeken of ik
op het dak kon klimmen om ’m van
buiten af stil te zetten, die klok, maar
nee hoor, geen kans...’
Boksen op de Spelen
In de eerste ronde van het olympisch
toernooi werd Bep vrijgeloot, zijn
Spelen begonnen met de partij tegen
de Spanjaard Juan Muñoz Panades,
die hij relatief eenvoudig versloeg. In
de kwartfinale was de Brit Fred Perry
de opponent. En daarna volgde de
Amerikaan Arthur Devine. Op YouTube zijn beelden van de wedstrijd te
zien. Bep van Klaveren, gekleed in
een donker shirt en dito broek, danst
voortdurend om zijn tegenstander heen
om geregeld op hem toe te snellen en
korte, krachtige stoten uit te delen. Hij
wisselt linkse en rechtse hoeken met
elkaar af. In het begin van de partij
belandt de Rotterdammer nog in de
touwen, maar daarna brengt hij zijn
Amerikaanse tegenstander herhaaldelijk aan het wankelen. De langere
bokser uit Crooswijk (hoewel hij
‘slechts’ 1,64 meter lang was) benut
zijn fysieke overwicht en snellere
handelingsvaardigheid. Van Klaveren
wint op punten en aan het eind van
de filmopname staat te lezen: ‘Nol
Steenhorst de trainer der Hollandsche
boksers, omhelst Van Klaveren op
Italiaanse wijze.’
Op 11 augustus 1928 stond Bep in de
olympische finale in de ring tegen de
Argentijn Victor Peralta. Het werd
een gevecht waarin die tegenstander
aanvankelijk de overhand had. In
een volgepakte sporthal, met een
paar duizend toeschouwers, had Van
Klaveren het zichtbaar moeilijk.
De eerste ronde is duidelijk voor
de Argentijn. Aangemoedigd door
duizenden Nederlanders herpakte de
Crooswijker zich in de tweede ronde.
Voorwaarts meldt: ‘Deze ronde eindigt
in het voordeel van de Hollander.’ In
de derde ronde gaat de strijd gelijk
op: ‘Beide boksers missen veel’, aldus
de correspondent van de krant, die
vervolgt: ‘Van Klaveren krijgt een
mooie rechtsch-linksche door, maar

Bep van Klaveren (links) in actie

ook Peralta laat zich niet onbetuigd
en vecht hard terug. Hij weet ook
menigmaal de kaak van den Hollander
te bereiken. Het peil van het boksen
is echter bedenkelijk gezakt. Beiden
zijn blijkbaar vermoeid.’ Dan is het
wachten op de uitslag. De correspondent van Voorwaarts schreef een dag
later: ‘Het publiek heeft met dezen
wedstrijd geheel medegeleefd en beide
boksers zijn luide aangemoedigd
door hun aanhangers. Na den laatsten
gongslag wordt onder groote spanning
de uitslag afgewacht. Dan komt de
stem door de megafoon: “Vainquer et
champion Olympique... v. Klaveren,
Hollande! ...” Een oorverdovend gejuich der aanwezige Hollanders breekt
los na deze uitspraak, onmiddellijk
gevolgd door een gefluit en gejoel
der buitenlanders, die in Peralta den
winnaar meenen te zien. Minutenlang
houdt deze herrie aan en de aanhangers der diverse partijen organiseren
extra gevechten in de gangpaden.’
Volgens sporthistoricus Jurryt van de
Vooren werden er na afloop meer klappen uitgedeeld dan in de wedstrijd.
(J. van de Vooren (2018), Amsterdam
1928: het onbekende verhaal van de
Nederlandse Olympische Spelen, Amsterdam, 145) De correspondent van
Voorwaarts, ooggetuige én Nederlander, steunde de beslissing van de jury:
‘Onze mening omtrent de beslissing is,
dat deze juist is. Van Klaveren had een
nipt, maar onbetwistbaar puntenvoordeel. Wij vernamen dat puntenbriefjes
1 1/2 in zijn voordeel aanwezen.’

sche Nijverheidstentoonstelling. Het
winnen van de gouden medaille in
Amsterdam werd een keerpunt in het
leven van de Crooswijker. Het was
het begin van een lange carrière als
beroepsbokser, waarin hij jarenlang in
de Verenigde Staten de kost verdiende.
‘The Dutch Windmill’ werd bekend
om zijn hoge tempo van slaan en
slaagde erin om 77 partijen van de in
totaal 105 beroepswedstrijden winnend af te sluiten. Achttien partijen
gingen verloren. Hij behaalde in
1931 de Europese titel lichtgewicht
en was in 1938 de beste bokser in
Europa in de klasse middengewicht.
Op 28 november 1955 verloor hij zijn
laatste grote partij om de Europese
titel weltergewicht. Bep van Klaveren
overleed op 12 februari 1992 op 84-jarige leeftijd.
Van Klaveren blikte in 1980 tegenover
Jules Deelder op zijn eigen wijze nog
een keer terug op zijn olympisch avontuur en het behalen van zijn gouden
medaille: “Maar weet je wat nou nog
het allermooiste is van het geval? Die
medaije, die is geen eens van goud!
Was ik ‘m nog een keer kwijt, zoeken,
zoeken, nergens te vinden. Liep ik
naar beneden, naar het pakhuis, zie ik
Roddy op de stoep zitten, probeerde
die mijn gouen plak met een vriendje
te ruilen voor véértig knikkers. Maar
die vond het te veel, hahaha, ken je
nagaan.’

Keerpunt
Op 30 augustus werd de Crooswijker in zijn geboortestad gehuldigd,
waarbij Rotterdam massaal uitliep op
het terrein van Nenijto, de Nederland-

Dit artikel is een bewerking van een
hoofdstuk uit: Jan de Bas, Rotterdamse plakken. 42 olympische
medaillewinnaars, Rotterdam, 2020:
Uitgeverij 2010, € 19,95.

Jan de Bas
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
CBR-oogartskeuring en het coronavirus

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

Zaterdagen 16 en 23 januari 2021
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts:
16 en 23 januari. 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. 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.

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.

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Kunst en curiosa

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

alz...
wat

je niet meer weet wat
je net gelezen hebt?
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer onderzoek,
zodat dementie niet jouw toekomst wordt. stopdementie.nu

en doneer
Scan de code online!
gemakkelijk
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‘Houten kampeerstad’ is uniek erfgoed
Recreatieoord Hoek van Holland is een begrip in de Rijnmond.
Het kamp met de houten huisjes bestaat al honderd jaar en
enkele weken geleden was dat voor het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aanleiding het recreëren in houten
huisjes op Recreatieoord Hoek van Holland te erkennen als
immaterieel erfgoed. Maar donkere wolken pakken zich samen
boven de bewoners van de huisjes. Burgemeester en wethouders
van Rotterdam willen het oord verkopen aan een commercieel
projectontwikkelaar van recreatieparken en het huidige terrein
‘schoonvegen’ en moderniseren. De bewoners zijn daartegen in
actie gekomen.
Recreatieoord Hoek van Holland is
ook na al die jaren nog steeds een
recreatieoord voor de gewone Rotterdammer. Op het recreatieoord zijn
al jaren twee van de oudste kampeerverenigingen van het land actief. Kampeervereniging Poort van Europa bestaat sinds vrijdag 11 december 2020
precies 60 jaar. Kampeervereniging
Rotterdam aan Zee is ook één van de
oudste kampeerverenigingen van het
land en werd opgericht in september
1926. Samen zijn ze goed voor een
indrukwekkend brok recreatiehistorie
en ze organiseren al jaren activiteiten
voor de bewoners; van lampionnenoptochten tot een Sinterklaasfeest en nog
veel meer.
Vrijheid en vreugde
Schrijver Mario Bruins beschreef in
twee prachtige boeken de geschiedenis van het oord, getiteld ‘De Houten
Kampeerstad van Rotterdam aan Zee’.
Zelf bracht hij in z’n jeugd iedere
zomer door op Recreatieoord Hoek
van Holland. Zijn grootouders en
ouders kwamen er al vanaf de jaren
vijftig. Bruijns: “In de jaren twintig
en dertig verlieten de arbeiders in het
zomerseizoen hun woningen in de
smalle, troosteloze straatjes van Rotterdam om te kamperen in de natuur
van Hoek van Holland. Hier was vrolijkheid voor iedereen. Want jong of
oud, zij die het Hoekse kampeerleven
meemaakten hadden één ding gemeen.
Er was iets van vrijheid en vreugde in
hun leven geslopen.”
In de loop der jaren veranderde het recreatieoord en breidde het uit tot buiten de grens van Hoek van Holland.
Van lieverlee kregen de kampeerders
ook te maken met tegenstand, maar
desondanks creëerden ze hun eigen
kampeerstad in Rotterdam aan zee.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het
recreatieoord een nieuwe impuls. Het
kampeerterrein werd heropgebouwd,
de huisjes en tenthuisjes kregen
nieuwe voorzieningen, waaronder
een recreatiegebouw, waterleiding en
riolering bij ieder huisje.
Actiegroep
In de wintermaanden is het recreatieoord niet bewoond. “Vanaf 1
november gaat het dicht”, vertelt Carel
Kouwenhoven, één van de mensen die
dezer dagen in actie is gekomen tegen
de plannen die de gemeente met het
recreatieoord heeft. “De wethouders
Bas Kurvers van bouwen en wonen en
Said Kasmi van recreatie en toerisme
hebben het plan het recreatieoord
te verkopen. Ze vinden dat er een
zwembad moet komen en dat het een
recreatiepark als die van Roompot zou
moeten worden. De bewoners kregen
daar notabene een brief over op 3 november, toen het kamp al dicht was…”
‘Oorlog’
Wat Kouwenhoven betreft is het nu
‘oorlog’ tussen de bewoners en de
gemeente. En hij is niet de enige die er
zo over denkt. Er is al een actiegroep
opgetuigd die steun van alle kanten
krijgt en veelvuldig de media opzoekt
om aandacht voor hun verhaal te
krijgen. “Ze hebben ons vanuit de
gemeente al laten weten dat er voor
de huidige bewoners geen schadevergoeding komt en verder alles zo netjes
mogelijk wordt opgelost. Maar wij
hebben gekeken hoe het bij twintig,
dertig andere recreatieoorden in het
land is gegaan en dan zie je dat de
grote commerciële partijen overal
schijt hebben aan de zittende bewoners en hun wensen.”

Sommigen namen hun werk mee naar het recreatieoord. 1982

Het recreatieoord voor de Tweede Wereldoorlog.

Altijd iets te beleven
Terug naar de rijke geschiedenis van
het recreatiepark die werkelijk uniek
is. Want op het recreatieoord was altijd
iets te beleven. Waar het ooit begon
met activiteiten als een zelfgemaakte
speeltuin op het terrein en wandelen boottochten met de bewoners en
tentenkampen in de duinen in de jaren
twintig en dertig, mondde het in de
jaren zeventig uit tot playbackshows
in het recreatiegebouw en bijvoorbeeld

kan doen, wordt er een pannetje soep
of koffie gebracht, eenzame mensen
vinden altijd iemand voor een praatje.
De mensen gaan echt heel sociaal
met elkaar om. Er is sociale controle
en mensen staan voor elkaar klaar.
Toen bij mij de ramen kapot gingen,
was er een buurman die dat wel wilde
verhelpen. Ik wilde hem er wat voor
geven, maar dat wilde hij niet. Alleen
een flesje jonge jenever. Maar dan wel
samen opdrinken, zei hij lachend.”

Water halen op het nieuwe kamp in 1966.

een optreden van André Hazes.
In 2013 brandde het recreatiegebouw
af. Toen zanger Koos Alberts, die
regelmatig vrienden op het kamp bezocht, dat hoorde, besloot hij gratis op
te treden in een partytent. In 2015 kon
een nieuw recreatiegebouw worden
geopend.
Lockdown
Marieke Bokelmans is één van de
bewoners van een huisje op het
recreatieoord. “Sinds 2013, dus acht
jaar. Ik ben nog relatief nieuw”, vertelt
ze. “Sommige huisjes zijn al 50 jaar in
de familie. Er is zelfs een jongen die
al de vijfde generatie is die een huisje
bewoont.”
Vanaf de eerste dag is Marieke gevallen voor de sfeer in de ‘kampeerstad’,
die volgens haar alle kenmerken heeft
van een leuk dorp. “Iedereen kent
elkaar en mensen helpen elkaar. Als
iemand ziek is of geen boodschappen

En jong en oud helpt elkaar. “Voor
kinderen fungeren de ouderen op het
terrein als een soort vervangende opa’s
en oma’s. En als die oma’s en opa’s
problemen hebben met hun mobiele
telefoon of computer, kunnen de kinderen hen vaak helpen.”
Het mooiste recente voorbeeld van het
er voor elkaar zijn was voor Marieke
de eerste lockdown vanwege corona.
“De scholen gingen dicht en veel mensen met kinderen kwamen daardoor
in problemen. Zelf heb ik een dochter
van negen. Op het recreatieoord staken
we de koppen bij elkaar. En binnen
twee dagen hadden we een compleet
lesprogramma opgezet. Er was een
muzikant die wel muzieklessen
wilde geven, een bioloog ging met de
kinderen de natuur in, een kunstenares
gaf schilderles. Dat maatschappelijk
karakter van ons terrein mag nooit
verdwijnen, vind ik. Het is precies
het soort gemeenschap dat gemeenten

juist nastreven in wijken in de steden.
Bij ons bestaat dat gewoon nog.”
Marieke’s grootste angst is dat dit karakter bij verkoop van het terrein aan
een commerciële partij zal verdwijnen.
“De voorbeelden daarvan in het land
zijn er. En ook wij hebben van de
gemeente op dat gebied geen enkele
garantie gekregen.”
Petitie
Nog altijd telt het recreatieoord
zo’n 800 huisjes van pakweg dertig
vierkante meter per stuk. Uiteenlopend
van heel sober tot ware pronkstukken
en van modern tot stokoud. Een uniek
stukje cultureel erfgoed, waarvan het
toch zonde zou zijn als dat zomaar
zou verdwijnen. “Er is inmiddels ook
een petitie gestart”, vertelt Mario
Bruijns. Daarin stellen de ondertekenaars dat zij zich niet kunnen vinden
in het voorstel van het college van
Rotterdam voor de verkoop van het
recreatieoord. “Het voorstel dat nu
voorligt biedt geen enkele garantie
voor behoud van het maatschappelijk
karakter, verblijfsduur van de huidige
recreanten of bescherming van hen
tegen stijging van de kosten.”
De ondertekenaars verzoeken de stop
van de verkoopprocedure, eventueel
voorafgaand door een uitstel van zes
maanden van een raadsbesluit, ten
behoeve van verdere uitwerking en
overleg met recreanten. De opstellers
van de petitie roepen alle mensen die
ooit een huisje hebben gehad, zelf op
de camping stonden of er op bezoek
zijn geweest bij familie of vrienden
hen te helpen door mede te ondertekenen. Dat kan via internet: petities.
nl. (Zoek naar stop-de-verkoop-vanrecreatieoord-hoek-van-holland). Al
meer dan 8000 mensen ondertekenden
die petitie. “En alle aandacht die dit
krijgt is van harte welkom”, stelt
Marieke Bokelmans.
Peter Schilthuizen
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Vogelwijkers op de brommer naar België
Van 1947 tot en met 1966
heb ik in de Vogelwijk in
Rotterdam-Charlois gewoond.
Er woondne veel jonge gezinnen in deze nieuwbouw wijk
van vlak na de oorlog. Met de
jongens uit de buurt groeide
ik op.
Wij woonden in het laatste gedeelte
van de straat. Na de Roerdomplaan en
de daarachter gelegen Krommezandweg was er alleen maar polder en keek
ik vanaf het balkon twee hoog over het
korfbalveld van Sperwers bijna naar
Barendrecht. In die polder waar we
later appels gingen pikken. Op al de
hoeken van de straat zat een winkel,
vanaf de Lepelaarsingel de groentenboer dan een kruidenier, slager,

drogist, bakker, melkboer enzovoorts
met op de hoek van de dorpsweide een
VIVO winkel.
Het was ook de tijd dat de bakker
melkboer en groenteboer en zelfs een
man met wasmiddelen door de straat
kwam. Ik weet nog dat mijn moeder
emmertjes (punten) van de Persklaar
spaarde.
Scherven
De korfbalvereniging verhuisde en
wij hadden een ﬁjn voetbalveld. We
speelden tegen andere straten totdat
er een school werd gebouwd. Dan
maar voetballen op het schoolplein
van die witte houten scholen aan de
Roerdomplaan. Daar speelde we tegen
elkaar met een keeper en noemden het
afmatteltje. Er sneuvelde wel eens een

ruit en we haalden de scherven er ook
maar uit. Dan viel het minder op als
de politie kwam. Ook speelden we in
de zomer bussietrap en puttenloop. Er
stond maar een auto in de straat en de
eigenaar verplaatste deze dan even.
Kerstbomenjacht
In de winter veel geschaatst op de
Lepelaarsingel en gingen we op
kerstbomenjacht om deze met oud en
nieuw te verbranden op de hoek van
de Roerdomplaan. Ook ik heb vaak
voor kattenkwaad op het politiebureau
gezeten, onder andere door het verkeer
op de Dorpsweg te waarschuwen dat
er snelheidscontrole was door de politie. Dan maar weer wachten tot een
van je ouders je kwam ophalen on op
de woensdagmiddag straf werk maken
op het hoofdbureau in Rotterdam.
Brommer
Op 16 jarige leeftijd wil je wel een
brommer. Dat betekende sparen,
bonen- en aardbeien plukken. Ik had
de helft gespaard en kreeg de rest van
mijn ouders. Het werd een Batavus
combisport bij de Cappendijk aan de
Carnisselaan.
Zo gingen we met een aantal jongens
uit de straat kamperen in Vessem in
Noord-Brabant op camping Eldorado.
Een eurocamping alwaar we onze

Op de camping in het Brabantse Vessem.

De brommervrienden van de Vogelwijk, allemaal keurig met stropdas.

tenten voor niets konden laten staan
als we maar ieder weekend betaalden,
ook als we niet kwamen (60 cent per
persoon).
Door België
Een jaar later ging ik met Ed Heyna
en Piet van der Linden op de brommer
door België via Valkenburg naar La
Roche en via Brussel terug naar ons
plekje in Vessem. Onderweg werden
we vaak ingehaald door die Duitse
brommers die gingen veel harder dan
die van ons.
Op de foto staat een aantal jongens
uit die tijd. Van links naar rechts:. Ed
Heyna, Arie de Ruiter,
Adrie Oostendorp, Piet van der
Linden, Ton van Gils, Herman Oos-

tendorp. Jan Nienoord en Hannie de
Ruiter. Wat wel opvalt dat iedereen
een stropdas droeg.
Luchtmacht
Ik ben in 1963 als dienstplichtige
in dienst geweest bij de luchtmacht,
hoofdzakelijk in Gilze, Noord-Brabant
en in 1966 getrouwd. En ik woon
daar nu nog met mijn vrouw tot alle
tevredenheid.
Ton van Gils
toncock1@gmail.com

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.

ÒAkto als uw
executeur of als
adviseur voor de
nabestaanden.Ó

Graag wijzen wij u in het bijzonder 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.

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

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

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:
transparant, persoonlijk en betrouwbaar
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Onze Euromast
Vanaf het moment dat ie in 1960 in een sneltreinvaart werd neergezet op de plaats waar hij nu
staat, heeft de Euromast in mijn politiejaren vooral ook een internationale relatiebevorderende rol
gespeeld. Daarover zo dadelijk meer.
Nog tijdens de bouw van de betonkolos zagen wij kans vanuit de
surveillance-auto per mobilofoon
enkele niets vermoedende Amsterdamse dienders met deze nieuwe
Rotterdamse aanwinst op stang te
jagen. Gedurende de nachtelijke uren
konden we bij gunstige atmosferische
omstandigheden soms rechtstreeks
via de mobilofoon met de meldkamer
van de Amsterdamse politie in contact
treden.
Op een nacht riepen we vanaf de
Doenkade die Mokumers op met de
vraag, of het schip met de konijnen
al aangekomen was. Op de verbaasde
vraag waar dat schip dan wel vandaan
moest komen en wat het dan wel in
Amsterdam moest doen, antwoorden
wij dat die konijnen, een geschenk
van het Rotterdamse stadsbestuur,
toch zouden worden ingezet bij het
graven van de IJ-tunnel. Of we niet
wat ‘geinigers’ konden bedenken,
meesmuilden de Amsterdammers, ‘Jawel’, seinden we terug, ‘we zijn hier
in Rotterdam ook bezig een tunnel te
bouwen, maar aangezien we hem nog
niet direct nodig hebben, zetten we

hem voorlopig rechtop, in de reservestand. Misschien is het wat voor jullie?’
Geen commentaar, over en sluiten!
Om de een of andere reden zorgde
die Euromast bij mij soms voor de
nodige inspiratie. Of het nu kwam
door het fantastische uitzicht of door
de absolute stilte daar boven, weet ik
niet. Toen ik, inmiddels enige tijd geleden, nog eens over de reling tuurde,
moest ik weer even terugdenken
aan de plannen die we op die toren
hebben gesmeed en zeker ook aan de
internationale vriendschappen die we
er gesloten hebben.
Manneke Pis
Elke keer als ik met een buitenlandse
collega op de Euromast vertoefde, leverde dat wel een of andere anekdote
op. Zo was ik er een keer met een
Belgische collega. Staand op veilige
afstand van de reling staarde hij vol
bewondering, maar ook met een lichte
vrees in zijn ogen, naar stad en land
onder hem. Toen ik hem uitnodigde
toch wat dichter bij te komen, wees hij
dat resoluut van de hand: ‘Allez, liever
niet zunne, want dan gao ik kippevlees

krijgen, hè,’ zo hield hij de boot af.
Op mijn vraag of ze in Antwerpen ook
zo’n mooie uitzichttoren hadden, zei
hij: ‘Awel, ‘t is van te zeggen, kijk, als
ge op de bovenste verdieping van het
hoofdbureau stoat, kunt ge vermits het
zicht fameus is, ons Manneke Pis in
Brussel zien staan hè’.
Ook de uitspraak van een Franse collega, leider van een observatieteam,
vond ik de moeite van het optekenen
waard. Met een theatraal armgebaar
bestreek hij vanaf het hoge platform
zo’n 180 graden, onder de uitroep:
‘Het is al een eeuwenoude militairstrategische grondregel, ook beoefend
door Napoleon: die de hoogte
beheerst, beheerst ook de diepte.’ Voor
observatie-doeleinden van onschatbaar
belang, voegde hij nog toe.
‘Bei uns…’ kon je gegarandeerd een
Duitse collega horen betogen, en
dan wist je het in de regel wel. In de
Heimat stonden ook overal van die
dingen, veel hoger, en ze draaiden nog
rond ook. ‘Schön, romantisch schön.’
Engelse collega’s waren zoals altijd
ﬂegmatiek in hun commentaar: ‘Hell
of a job’, zich intussen afvragend of

De Euromast, mooi waarnemingspunt voor observaties

je er met een parachute vanaf zou
kunnen springen. ‘Kan altijd,’ was
mijn antwoord dan, maar of ie op tijd
opengaat, is weer een andere vraag.’
Amerikanen draafden steevast met een
paar camera’s om de nek het hele platform rond met de vraag waar precies
Parijs, Londen en Stockholm lagen.
Wanneer je ze dan richting Delfshaven wees en erbij vertelde dat op dat
kleine stukje grond aan de voet van
de Euromast een stuk Amerikaanse
geschiedenis was begonnen, werden
ze pas stil.
Onvergetelijk vond ik de bijeenkomst
met een aantal temperamentvolle
Zuid-Amerikaanse dienders, die een

studiebezoek aan het Rotterdamse
politiekorps hadden gebracht. Bij de
ontelbare lichtjes van Rotterdam bij
nacht, vierden we een afscheidsfeestje.
Toespraken met verzekering van eeuwig durende vriendschap gingen over
en weer. Toen ik aan het einde van de
avond ter bezegeling van een en ander
het korpsembleem van mijn uniform
plukte en het vervolgens op dat van de
bevelvoerende generaal speldde, brak
een oorverdovend applaus los. Ja, ik
meende zelfs hier en daar een warm
Zuid-Amerikaans traantje te zien
wegpinken.
Jan Blaauw

Rotterdam
vanuit de wolken
Sint Laurenskerk in het centrum van Rotterdam in 1953. Collectie Bart Hofmeester. C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Aero-photo Nederland A3087 Rotterdam

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

www.barthofmeester.nl
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U wast uw
handen toch
ook met water?
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Na de aanpassi

maakt het u gemakkelijk
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Barre voedseltocht in Hongerwinter (4)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar noordelijke en zuidelijke provincies
voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle ellende
onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Antonia
(roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-jarige
Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later
uitwerkte. Haar door Rein Wolters bewerkte realistische verhaal
gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per fiets vanuit
Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in
januari 1945. Deze keer: deel 4.
Ze begrepen dat ze niet in het dorp
konden blijven, maar buitenaf moesten
zijn. Ze kwamen bij een richtingbord
en dat was reden voor overleg welke
richting ze gingen inslaan. “Het blijft
mij gelijk”, vond Rini. “We weten
toch niet waar we zijn.” Er stonden namen van verschillende dorpen op het
bord. “Ik heb wel zin om naar Halle te
gaan”, opperde Jannie. “Waarom, ben
je daar wel eens eerder geweest?’’
“Nee, het is een aardige naam, beter
dan Hummelo”, luidde het weerwoord.
Te laat
Vijf kilometer verder klopten ze aan
bij een boerderij. Ze konden er niet
terecht, bij de volgende evenmin. Hun
situatie werd er niet rooskleuriger
op. Als ze nergens konden slapen…
wat moesten ze dan beginnen? Dan
nog niet eens gesproken van het doel,
waarvoor ze zo’n eind gefietst hadden.
Ze wilden immers met levensmiddelen
zwaarbeladen fietsen terug naar huis.
Achteraf bleek dat de boeren die ze
hadden benaderd ’s middags wel eten
over hadden, maar Annie en Rini
klopten er te laat voor aan, zodat alles
naar andere liefhebbers was gegaan.
Aangeslagen gingen ze verder en ontdekten een grote boerderij die verder
van de weg stond. Het verkleumde
duo ging het maar weer proberen en
zou gelijk vragen of ze er konden
slapen. Ze durfden niet te wachten tot
het donker werd. Ze liepen achterom,
want dat was de beste methode hadden
ze intussen geleerd en hoorden iemand
op hen afkomen. Het was de boerin
en ze deden hun verhaal, maar op de
vraag over slapen, keek ze bedenkelijk.
Dekens
“Wat te eten heb ik wel voor jullie,

maar voor slapen kunnen jullie het
beter verderop vragen, want het is nog
niet donker.’’ Annie antwoordde: “Dat
is wel zo, maar als het donker is en we
zijn nog niet onderdak, weten we niet
wat we dán moeten doen.”
De boerin: “Nou, kom er dan maar in.
Ik zal wat te eten klaarmaken en dan
zien we wel verder. Jullie moeten wel
in het hooi slapen, vind je dat niet erg?
Ik heb wel een paar dekens.’’
Rini en Annie keken elkaar verheugd
aan: eten en dekens, het zag er weer
iets plezieriger uit. Ze werden in de
grote keuken gelaten, waar een oudere
vrouw zat, de moeder van de boerin.
Er klonk een vriendelijk welkomstwoord en ze nodigde Annie en Rini
uit dicht bij de kachel te komen zitten.
Ze kregen ook nog een warme stoof
onder hun steenkoude voeten geschoven. Annie keek haar ogen uit op het
fornuis, het ding was zeker drie keer
zo groot als die ze in Rotterdam had
gezien. Met veel siernikkel, knoppen en grote ketels op het vuur. De
twee kregen een bord voedsel op hun
schoot en ze voelden zich sinds lang
weer behaaglijk.
Rogge en spek
Het was nog niet donker. Ze mochten
hun fietsen in de stal zetten en lopend
wilden ze proberen voedsel te kopen.
In de eerste boerderij waren verschillende boeren bij elkaar. Ze waren de
hoeveelheid rogge aan het opschrijven. “Rogge dames? Dat zal niet gaan,
alles staat al genoteerd”, klonk het als
begroeting. Annie was wat brutaler
geworden en liet zich niet overbluffen.
“U zult het toch niet op een pondje
precies hebben genoteerd, denk ik?”
Het was een aardige boer. “Nee hoor,
dat valt wel mee. Ik heb wel iets voor
jullie. Terwijl de boer naar de schuur

Annie van der Meulen zag na het uitbreken van WO2 in de buurt van haar huis dit soort beelden
van zich herpakkende soldaten. Foto collectie Rein Wolters

Op de achterzijde van de Dordtselaan vielen ook bommen. Foto verzameling Joop van Loon

liep, kwam de boerin binnen. Nu maar
het ijzer smeden als het nog heet is,
dacht Annie. Na haar groet vroeg
Annie beleefd of ze een stukje spek of
worst voor hen had. Ze antwoordde
dat ze daar niet aan kon beginnen,
omdat er al zo veel aan de deur waren
geweest en er nog steeds mensen
kwamen vragen.
“Nu nog, met die sneeuw?’’ vroeg Annie. “Het is nu wel iets minder, maar

spek en ook rogge.
Ze besloten terug naar hun ‘slaaphuis’
te gaan. “Ik stond al naar jullie uit te
kijken, want ik dacht dat jullie het
niet terug konden vinden”, klonk de
begroeting van de boerin.
Eenmaal weer binnen zagen Annie
en Rini nu ook de andere bewoners
van de boerderij. Het gezin bestond
uit de oude boer en boerin, een zoon

Via een pamflet werd de aandacht opgeëist voor verplicht werken in Duitsland

we hebben al zoveel gegeven. Dat
kunnen we niet blijven doen.’’
“Dat begrijpen Rini en ik wel, maar
we komen helemaal uit Rotterdam
en we willen zo graag, al is het maar
een klein stukje spek, mee naar huis
nemen.”
De boerin ging weg en kwam even
later terug met een flinke worst. “Stop
maar snel weg, want eigenlijk doe ik
dat niet meer.”
De boerin wilde er niets voor hebben,
maar ze kreeg van het duo wel geld
voor de spaarpot van hun kinderen. De
boer kwam ook binnen met rogge, dus
ze hadden niet te klagen. Het kostte
een paar dubbeltjes. Een koopje, want
in de zwarte handel zouden ze er wel
honderd gulden voor vragen.
Verwend
De boer van een volgende boerderij
vroeg het tweetal of ze iets te ruilen
hadden. Dat werd dus niets, maar
daarna kregen ze toch weer een stuk

en dochter, een schoonzoon en een
knecht.
De dochter kwam met stoven en
voor elk een paar klompen, want hun
voeten waren drijfnat. U moet ons
niet zo verwennen, dan willen we hier
niet meer weg”, zei Annie lachend.
“En”, voegde ze eraan toe, “we vinden
het hier heel plezierig, we worden
als mensen beschouwd en niet als
lastposten.”
Over en weer zaten ze gezellig te
praten en dronken koffie. Na een
uurtje werd de tafel gedekt en tot hun
verbazing kwam er een grote pan op
tafel. Dat waren de twee niet gewend,
zo vlak voor het naar bed gaan nog te
eten. Maar ze lieten zich graag uitnodigen om aan te schuiven. Het menu
bleek te bestaan uit roggepap met
stoofpeertjes. Het water liep hen door
de mond van de heerlijke geur die uit
de pan opsteeg. Ook werd een kan

zoete melk over de brei gegoten. Het
maakte het tot een godenmaal, zááálig.
Ze zaten te smullen en kregen nog een
bord, eigenlijk was dat te veel. Annie
zag dat ook Rini moeite had het op
te eten.
Verrassing
“Jullie willen nu zeker wel gaan
slapen,’’ klonk het. Ze konden door
het vele eten bijna niet van hun stoelen
opstaan. “Zullen we eerst helpen met
de afwas?”, vroeg Annie manhaftig,
terwijl ze bijna omviel van moeheid.
“Nee hoor, dat doen wij wel. Ga maar
lekker slapen.”
Ze wilden naar de gang gaan voor hun
mantels. Ondanks de dekens die ze
zouden krijgen, wilden ze toch hun
jassen aantrekken. Maar toen kwam de
verrassing. “Laat jullie mantels maar
hangen,’’ zei de jonge boerin. “Jullie
hoeven niet in het hooi te slapen. Het
is onze gewoonte niet, maar jullie zien
er netjes uit en dan, met die kou in het
hooi slapen is niets gedaan.”
Ze bracht het duo naar een kamertje
achter in de gang, wenste de Rotterdamsen welterusten en liet hen alleen.
Beiden ploften op een stoel, want van
moeheid en de volle magen, konden
ze nauwelijks meer staan. Annie was
sprakeloos en dat was ze niet gauw. Ze
stond bij familie en vrienden bekend
als een ‘ouwe kletskous’. Als ze eens
een stille bui had, klonk het al snel:
“Je bent toch niet ziek, heb je het niet
naar je zin?’’
Zo was het nimmer goed, of ze nu
sprak of niet. Soms nam ze zich voor
bescheiden te blijven, wat haar echter
maar zelden lukte. Zeker als er een
onderwerp ter sprake kwam dat haar
interesseerde, had ze het hoogste
woord. Annie vond dat een slechte
eigenschap, maar verder was ze wel
tevreden over zichzelf. Volgens familie en vrienden was ze zelfs een beetje
bazig en kattig.
Wordt vervolgd
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Via de basaltkeienwand klimmen van de West-Varkenoordseweg naar de hogere Varkenoordsebocht waar de tramlijnen 2, 3, 9 en 12
reden

Noors kerkje
In Ken je dit nog van december
stond een foto van het Noorse
zeemanskerkje, Sjømannskirken
in het Noors, aan de Westzeedijk
uit het begin van de 20e eeuw,
waar vroeger Noorse zeelui een
thuis vonden. Maar tegenwoordig
komen er nauwelijks nog zeeschepen in de stad en moet de
priester (prest) richting Maasvlakte of zelf aan boord gaan om
zeelui te kunnen spreken.
Mijn twee oudste kleinzonen zijn op 24
mei 2001 en 12 oktober 2003 (volgens
opgave van hun moeder) in deze kerk door
de sjømannsprest Luthers gedoopt. Dat zit
zo. Mijn oudste zoon Olaf (geen Noorman
ondanks zijn toepasselijke naam, maar
geboren in het oude Sint Franciscus aan de
Schiekade, ex-gids in de Kuip, die in zijn
jongensjaren, ondanks de hegemonie van
PSV in die tijd, altijd onder een Feijenoord
dekbed sliep) trouwde met zijn Noorse lief
Ann-Kristin die hij tijdens een vakantie
op de Cycladen had leren kennen. Uit die
verbintenis zijn twee jongens (Ferdinand
en Noah) voorgekomen en een meisje,
Dahlia genaamd. Aangezien het in Noorwegen destijds gewoonte was dat elk kind
Luthers gedoopt werd en naderhand ook
confirmatie deed, was dat lot ook beide
kleinzonen (en nadien ook de kleindochter,
maar dan in Noorwegen) beschoren. En zo
geschiedde. Bij binnenkomst van de kerk
viel meteen de in verhouding tot het kerkje
enorme Noorse vlag op. In die jaren was de
Lutherse kerk in Noorwegen namelijk nog
een staatskerk. Pas sinds enkele jaren is de
scheiding tussen kerk en staat in Noorwegen een feit. Mijn donkerbruine vermoeden
is dat men destijds in Noorwegen geen publiek ambt kon bekleden als men niet gedoopt was en geen confirmatie had gedaan.
Maar als ik ernaast zit, hoor ik het wel!
Van de dienst herinner ik mij dat de prest
zich in het Engels verontschuldigde dat de
dienst in het Noors zou zijn. De preek was
dan ook onnavolgbaar abracadabra, maar
de strekking van het gebeuren was helder,
er werd gedoopt. Ik kan mij overigens niet
herinneren (en de ouders ook niet) of de
tweede keer ook van te voren excuses werden aangeboden. Vooral aan de knusheid,
maar ook kneuterigheid, bewaar ik warme
herinneringen. Ik vind dan ook dat elke
rechtgeaarde Rotterdammer minimaal één
keer in zijn/haar leven in die kerk geweest
moet zijn!

Rode oortjes
in bioscoop
Jan J. van den Berg (jberg6@chello.nl) reageert op eerdere afleveringen over de Varkenoordsebocht en omgeving. “De betreffende mijmerZUIDhoekjes heb ik aandachtig gelezen. Mijn
vriendjes en ik uit de De La Reijstraat deden ook aan het beklimmen van de steile wand
naast de trappen om te spelen op en onder de Varkenoordsebrug. Verder, over de brug,
noteerden we de kentekens van passerende auto’s. Ook wierpen we sneeuw in de vuurkorf
die op het lager gelegen spoorwegemplacement stond. Dat gaf pissige mannen die je wilden
pakken.”
“Ook de bunkers op de speelweide bij
het Zuiderziekenhuis waren ons doelwit”, vervolgt Jan. “Ik ben er een paar
keer in geweest en kon er niet veel
doen. Ze stonden meestal vol water.
Te hoog voor mijn lage schoenen. Ik
weet verder niets van die bunkers.
Leuk was het vissen in de singels
rondom de weide.”
“Filmtheater Colosseum op de
Beijerlandselaan controleerde
op leeftijd”, weet hij nog. “Eén
keer kon ik in de middag naar
een film van De Drie Musketiers.
Kostte veel zeuren om geld bij mijn
moeder, maar uiteindelijk mocht
ik erheen. Ik zat daar in de zaal te
wachten op de hoofdfilm en kreeg
toen een lange voorfilm in zwart/
wit te zien. Ik kreeg het enorm
benauwd en een rooie kop. Dat
laatste kon ik uiteraard niet zien,
maar wel goed voelen. Immers: wat
zag ik? Een man en een vrouw in
een slaapkamer en de vrouw trok
alles boven de gordel uit.
Pas later begreep ik dat ik mij kennelijk had vergist in de tijd of datum van de vertoning van De Drie
Musketiers. Ik had behoorlijk de
pest in dat ik De Drie Musketiers
had gemist. Heel wat later begreep
ik dat ik niets had gemist. Hoe
kwam ik toch door de controle? Ik

Altijd grote drukte bij filmtheater Colosseum, zeker op zondagmiddag. Foto’s verzameling
Rein Wolters

weet het niet. Ik wist van de prins
geen kwaad en deed toch niets
stiekem?’’
“Naderhand spaarde ik de dubbele
binnenbladzijden van het pikante
mannenblad Piccolo en plakte ze
boven elkaar naast mijn zolderkamerdeur. Daar stond ze dan.
Diezelfde dame als in de bioscoop.
Brigitte Bardot. Tjee, wat was ze
mooi. Er komt steeds meer boven,
maar voor nu is het wel genoeg.”
Schaamrood
Michel Pappaioannou (pappaioannou@ziggo.nl) uit Capelle aan den
IJssel liep aan het eind van de jaren
vijftig met zijn vriend Ted regelmatig via het Afrikaanderplein richting

de St.-Franciscuskerk. “Niet dat wij
elke zondag naar de kerk gingen,
want die tijd hadden we gehad. Wij
waren 12 jaar en schooierden onder
meer langs het boekenwinkeltje
van Borel aan de linkerkant van het
plein richting de kerk. In het winkeltje tussen de Schalk Burgerstraat
en Joubertstraat verkocht hij geen
literaire boeken en tijdschriften,
maar wel boekjes die aan een touw
bungelden met op de cover dames
die zeer luchtig gekleed waren. Ter
hoogte van de borstpartij waren
de boekjes afgeplakt met een wit
wikkel. Dus je moest je fantasie
gebruiken en fantasierijk…?, dat
waren we! We gingen gebukt voor
de etalage staan en probeerden on-

der de wikkel door te kijken, maar
dat had weinig nut, we konden
niets zien, jammer. Laat nou op een
zeker moment de kapelaan van de
kerk langslopen, die ons vriendelijk
goedendag zei. Met het schaamrood op de kaken liepen we gauw
door. Achteraf moesten we er toch
vrolijk om lachen.”
Ongelukken
Gerda Klaassen-Rosenbrand
(ghklaassen@home.nl) vult aan:
“Bij het lezen van het stukje in
De Oud-Rotterdammer van 27
oktober over het stiekem meerijden
aan de zijkant van de tram en het
vreselijke ongeluk dat één van de
jongens overkwam ging bij mij een
herinneringsluikje open. Ik zat op
Schippersschool Waalhaven en toen
ik een jaar of twaalf was (ik ben
van 1947), is een klasgenoot van
mij met zijn voet onder een tram
gekomen. Het is dus goed mogelijk
dat het om dezelfde jongen gaat,
want ik weet nog dat hij altijd met
lijn twee naar school kwam en in
de buurt van het ongeval gewoond
moet hebben. Hij heette volgens
mij Arie of Adrie, maar helaas ben
ik zijn achternaam vergeten. Hij is
later wel weer op school teruggekomen en had toen een prothese.
Ik weet wel dat we er allemaal diep
van onder de indruk waren. ‘’
Anton de Man (antondema@
gmail.com) moest lang peinzen en
herinnerde zich een ander ongeval,
maar dan met de stoomtrein van
de NS. “Die kwam uit de richting
van de Brielselaan en maakte een
ander slachtoffer. De naam van het
jongetje dat de dood vond onder de
trein schoot mij pas later te binnen.
Het was Keesje van Geffen. Het is
mij onbegrijpelijk dat die naam mij
pas veel later voor de geest kwam.
Mijn grote broers herhaalden die
vaak, maar toch.... hoe werkt ons
geheugen nog na zoveel jaar?’’
Dank voor de vele goede wensen
voor 2021. Reacties: reinwol@
outlook.com

Rien Hartelust
rien@jeanscult.nl
Brielselaan in de richting Putselaan. Links nog juist de drie trein- en tramrails
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TANTE POST
Organist Aad Verhoeven
In ‘Ken je dit nog?’ nr. 231 las ik de
bijdrage van Marianne Kentie over onder anderen organist Aad Verhoeven.
Als school bedoelt zij mogelijk de Dr.
Kuyperschool (ulo voor de handel),
tijdelijk gevestigd in de Kweekschool
aan het Aelbrechtsplein te Rotterdam,
waar ook ik van september 1942 tot
maart 1946 gestudeerd heb. Ik meen
dat Aad Verhoeven in dezelfde klas zat
als ik en hij woonde in de Taandersstraat in Rotterdam. Ik vraag me af
of wij op dezelfde school zaten bij de
leraren Helderman, Goor, Schop en
een indo-man, waarvan ik de naam
ben vergeten. Reacties zin welkom.

Henk Vilijn
hendrik.v@icloud.com
Katholieke kerk
Ik heb met veel plezier het verhaal gelezen over het jongetje met het zakje
blauw. Door dit verhaal komen bij mij
herinneringen opborrelen over mijn
kennismaking met de katholieke kerk.
Ik heb een vriendin (toen vriendin-

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.

Luchtfoto Rochussenstraat
Deze foto riep veel herinneringen bij mij
op. Wij woonden indertijd op de Heemraadssingel. Onze tandarts dr. Van Dulken,
een kundig arts, was gevestigd in een van de
oude huizen onderaan de foto op de Rochussenstraat, zo’n vijf panden vanaf de hoek.
De wachtkamer was soms zo vol dat je op
de gang of zelfs buiten moest wachten. Maar
dat kwam waarschijnlijk doordat er niet op
afspraak werd gewerkt; je ging gewoon als
je klachten had. Maar dat kan ik mis hebben. Verder zie ik de Cascade, die wordt genoemd in een liedje van Lia Dorana: Alie Cyaankali (Ik lok de mannen mee
naar de Cascadee). Dus daar moest je als kind helemaal niet wezen. Aan de overkant rechtsboven, waar later Dijkzigt is
gebouwd, was volgens mij het ‘landje van Hoboken’; een braakliggend stuk grond waar je als kind lekker kon spelen. Ik
vond daar regelmatig klavertjes 4, die ik later eigenlijk nooit meer gezien heb hoewel ik er wel naar heb gezocht. En dan
het maritiem museum waar ik met mijn vader en broer op zondag naartoe ging. Hier waren prachtige scheepsmodellen uit
vroeger eeuwen te bewonderen. Alleen herinner ik me de vorm van het museum anders dan ik op de foto zie. Maar een
foto liegt niet. Er is trouwens nog iets dat ik niet begrijp. Op het stukje s-Gravendijkwal, vanaf de hoek bij de oude panden, was toch altijd een leeg stuk waar in de oorlog een huis was getroffen door een bom? Dat lag braak tot, ik meen in
de jaren 90 of later toen daar nieuwbouw kwam. Ik zie dat niet op de foto. Aan de overkant richting Nieuwe Binnenweg
zat café de Fles, waar Gerard Cox regelmatig aan refereert. Ik ben er een keer geweest. Het zat stampvol hippieachtige
figuren. Wij wilden graag een consumptie bestellen, maar dat was bijna ondoenlijk door de drukte. Links bovenin is net
het gebouw te zien van dansschool Pierre Zom waar ik mijn eerste danslessen heb gehad.

Gerrit Swijnenburg,
010-5013316
g.h.swijnenburg”caiway.nl
Pier
Mooi verhaal van Bram Theunissen, als reactie op het verhaal van
mevrouw Bresser over het lagere
deel van de pier in de Hoek. Wat die
deuk betreft klopt zijn verhaal echter
niet! Als kleine jongen ging ik met
mijn vader en zijn vismaat regelmatig
vissen op de pier, tij afwachten tot
we voorbij het Faustusgat konden.
Mijn vader vertelde de geschiedenis
van het Faustusgat wat ik behoorlijk
indrukwekkend vond. Dat was dus
de schipbreuk in november 1952 van
de Faustus. De Griekse bemanning
is gered door de reddingsboot aldaar.
Later is de Faustus gezonken in de
Waterweg.
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Ton Bomhof, ‘s-Gravendeel (tonbomhof@upcmail.nl)
netje) die iedere zondag naar de kerk
ging. Ik ben zelf niet katholiek, maar
ik mocht een keer mee. De Nicolaaskerk stond in de Schaepmanstraat en
was van binnen een prachtige kerk die
op mij veel indruk maakte. Op een
zondagmorgen mocht ik mee, maar
hoe je je moest gedragen wist ik toen
nog niet. Dus opletten geblazen. Aan
de muur hingen bakjes water waar
iedereen zijn vingers in deed en een
kruisje maakte. Nou dat deed ik maar
niet, want ik had weleens gehoord
dat het speciaal water was. Ik ging
voor veilig, want stel je voor dat ik
plotseling in een pilaar zou veranderen
(wat een kinderlogica). Later werd uitgelegd dat het gewijd water was. Toen
liepen we door naar de kerkbanken en
voordat iedereen ging zitten, maakten
ze weer een kruisje knielden richting
altaar en schoven toen in de banken.
Ik liet het knielen maar achterwege en

hoopte maar dat het niet opviel. Het
was een prachtige kerk. Ik keek mijn
ogen uit. Een mooi altaar, prachtig.
De mis werd in het latijn opgedragen,
geweldig zo mooi. Er gebeurde altijd
heel veel. Ik kwam ogen en oren
tekort. Tussendoor gingen sommige
mensen naar voren en kregen van de
pastoor naar ik dacht een snoepje op
hun tong. Maar dat heette een hostie
en ze liepen al biddend terug naar hun
plaats. Later liep de pastoor met de
misdienaren voorbij met rook in een
soort pot. Dat heette wierook (maar
dat hoorde ik later). En met een soort
kwast met, jawel, gewijd water. Mijn
verhaal begon over het jongetje met
het zakje blauw. Ik heb in de Nicolaaskerk geen kerkgangers gezien met een
blauwe stip op hun voorhoofd, maar
het was ook in een andere kerk. Dit
zijn herinneringen die ik als meisje
van ongeveer 9 jaar heb beleefd. De

tijd is omgevlogen.
Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl
Goeie ouwe tijd?
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de
Gaffelstraat, op nummer 52b. Het was
de lelijkste deur van de straat, tweehoog en driemaal bellen, maar gisteren
kwamen bij mij alle herinneringen
uit die jeugd boven door een afspraak
met de dokter in de St.Mariastraat.
Op dezelfde plek waar de dokter was,
woonde mijn opoe op nummer 13.
Zij was visvrouw met een kar. Wij
noemden haar opoe Piet. Als de vis
uitverkocht was, moesten mijn nichtje
en ik de viswagen schoonmaken en
wegbrengen, ergens in de Gouvernestraat. Ik herinner mij Broere, de
groenteboer. Hij was de bovenbuurman van opoe. En de Mariaschool,

waar de bleekwaterflessen van Krul
naast de school stonden en waar ik in
de rij naar de kerk moest om te biechten. Ik wist niet wat ik moest biechten
en zei maar wat. Deze kerk is nu weg.
Nu woon ik in de Calypso en als ik
naar beneden kijk, zie ik de singel
waar ik schaatste op een schaats, mijn
nichtje op de andere. En dan zeggen
mensen ‘die goede oude tijd’.... maar
niet voor mij!
Marie Kramer
marie_kramer@outlook.com
Piet Smit
Ik reageer op het artikel over voetballen op het eiland van Brienenoord van
8 december. Mijn vader werkte ook
bij Piet Smit (Koos Hartman). Wij
hadden in de schuur een groot net met
de leren voetballen waarmee hij via
het pontje naar het eiland van Brienenoord ging. Later gingen ze inderdaad
naar Varkenoord bij DHZ voetballen.
DHZ had een veld en MASC een
kantine, die eerst tegenover de poort
van Piet Smit stond. Na een paar jaar
gingen ze naar het Zuiderpark en
namen de kantine mee, om samen met
vv de Groenwitten en vv Hillesluis
te voetballen. Totdat het platgegooid
werd voor zwembad De Plompert
en complex Ahoy. MASC ging naar
de Charloise Lagendijk. De personeelsvereniging bestond uit o.a. een
klaverjasvereniging (opgericht door
mijn vader en die nog steeds bestaat),
een bridgeclub met o.a. de heer Hello,
een judoclub, tafeltennis en korte tijd
een fanfare. Aan de feestavonden heb
ik ook fijne herinneringen, ze waren
of in Spes Bona of Odeon. Tot 24 uur
artiesten en daarna dansen tot 03.00
uur. De bussen stonden klaar om het
personeel weer veilig thuis te brengen.
Alle herinneringen komen weer terug.
Het was een gezellige tijd.
Truus Verschoor-Hartman
w.verschoor21@upcmail.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
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in het Huis van de Wijk aan de Remmet van Milplaats 15.

Versterking gezocht voor
Repair Café.
Vanwege de grote belangstelling voor
het repareren van elektrische apparatuur is het team van het Repair Café
Lage Land op zoek naar een vrijwilliger die het team komt versterken.
Veel producten die kapot gaan of het
helemaal niet meer doen worden snel
weggegooid tegenwoordig. Zonde,
vinden de medewerkers van het Repair Café Het Lage Land. Met wat tijd
en aandacht kunnen veel spullen nog
prima een ronde mee. Voor wie zelf
niet zo handig is, voeren de vrijwilligers iedere maandagochtend in de
even weken van 9.30 tot 12.00 uur
kleine reparaties of verstelwerk aan
textiel en kleding uit. Een groot succes
blijkt uit de toestroom van klanten.
Met name elektrische apparaten
worden veel aangeboden. Zoveel zelfs
dat we een wachtlijst hebben moeten
opstellen, vertelt Koos Kramer, lid
van het team. En dat is jammer, want
het kan heel vervelend zijn als er twee
weken geen koffie kan worden gezet
of de lamp het al vier weken niet meer
doet. Daarom zijn we dringend op
zoek naar iemand die ons team komt
versterken. Vind u het leuk eens in
de twee weken in een gezellig team
reparaties uit te voeren aan elektrische
apparaten? Neem dan contact op met
Koos Kramer, 06-19053656 of kom
langs om kennis te maken. Wij zitten

Familie Barendregt
Tijdens het spitten in mijn familiegeschiedenis kom ik naamgenoten tegen
in en om Rotterdam. Verscheidene
van deze personen hebben de Tweede
Wereldoorlog niet overleefd door verschillende omstandigheden. Kunnen
b.v. familieleden mij hierover meer
vertellen? Het gaat om de volgende
personen:
Geraldina Barendregt, geboren op 0507-1853 te Rotterdam, was getrouwd
met Petrus Wilhelmus Jacobus Klootwijk, geboren op 03-01-1846 te Rotterdam. Zij overleden op 17-08-1940
ten gevolge van een bombardement op
Rotterdam.
Cornelis Bastiaan Barendregt, geboren
op 07-11-1908 te Rotterdam, sneuvelde op 10-05-1940 bij de Maasbruggen. Hem is postuum het Bronzen
Kruis verleend.
Maria Catharina Barendregt, geboren
op 18-03-1910 te Rotterdam, was getrouwd met David de Roode, geboren
op 16-01-1907 te Rotterdam. Hij was
actief in het verzet en werd gefusilleerd op 06-01-1945 in Rotterdam.
Hem is postuum het Verzetsherdenkingskruis verleend.
Adriana Helena Barendregt, geboren
op 20-10-1911 te ‘s-Gravendeel, was
getrouwd met Willem de Ronde, geboren op 12-07-1905 te Vlaardingen.
Hij was actief in het verzet, opgepakt
en omgekomen op 09-02-1945 in het

De Grote Slok
Mijn opa, Cornelis Jansma, had ooit
een café op de hoek van de Dirk
Smitsstraat en de Jonker Fransstraat.
Het heette De Grote Slok. Zijn er foto’s te vinden van dit café/deze hoek.
En zijn er wellicht personen die dit
café en Cor Jansma hebben bezocht/
gekend? Toevoeging: Het is ergens in
de periode 1930-1950 geweest.
Rob Groeneweg
tomaatje@kabelfoon.nl
Wild via de post
In de jaren vijftig werkte ik bij PTT
in diverse functies als besteller. In die
tijd werd geschoten wild, zoals hazen
en konijnen, per post verzonden zonder speciale verpakking met alleen een
gefrankeerde adreslabel aan een van
de poten. Dit wild moest zo snel mogelijk bezorgd worden. Wanneer dit
niet mogelijk was binnen twee dagen,
werd dit wild onder het postpersoneel
verloot. Wie kan mij vertellen hoe
dit reglementair was vastgelegd. En
wie kan mij daar meer over vertellen?
Giel Verbrugge
0523-270554
machiel.verbrugge@gmail.com

Familie Calluy
Uit een nalatenschap ben ik in het bezit gekomen van een negental foto’s van
de familie Calluy, in het bijzonder ene Catharina Adriana Gertrudis, overleden in oktober 1944. Zie bijgaand overlijdensbericht en foto. Mochten lezers
hiervoor belangstelling hebben dan kan met mij contact worden opgenomen.
Ton van Doorn
ton.vandoorn@ziggo.nl

Piet Barendregt
Zuiderzeestraat 68
3363 CZ Sliedrecht
0184-420420
p.barendregt10@upcmail.nl

concentratiekamp Buchenwald.
Het is voor mij interessant meer te
weten over de leefomstandigheden
van deze familieleden.

Puzzel mee en win !!!
Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs. Deze keer gaat het om
vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw’
van Tinus en Bep de Does.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de laatste krant van afgelopen jaar luidde:
Met Kerst maken we er het beste van

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat uw inzending voor
DONDERDAG 22 JANUARI 2021 bij ons binnen is.

We kregen weer vele inzendingen binnen. De deelnemers maakten kans op een
exemplaar van het boek ‘Kanjer’ over zangeres Rita Young. Vijf exemplaren werden
verloot.
Ze gaan
naar:
Sylvia
Ketelaar,
Bert Smit,6Piet Keuning,
C. Voogt8en J. 9Eering1
2
3
4
5
7
10
den Hartog.
12

15

16

Horizontaal

13

17

11

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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23 (beramer);
247. rijvaardigheidsbewijs;
25 12. schuw26
1.22werkvoorbereider
dier; 13. het is in orde; 14. tenger; 27
15. int. autokenteken
Denemarken; 17. vrouwtjeshond; 19. pas of schrede; 21. wettelijke aansprakelijkheid (afk.); 22. naaldboom; 24. voorwerp
28
29
30
31
32
dat lichtstralen terugkaatst; 27. straalvliegtuig; 28. inval (plan); 30. nieuw (in samenstelling); 31. strikje; 32. gezwel (bult); 33.
grond rond boerderij;
35. in beschonken
toestand;
37. u edele
41. gewestelijk arbeidsbu33
34
35
36 (afk.); 38. chemisch strijdmiddel;
37
reau (afk.); 42. het vrijkopen; 44. niet afgewerkt; 46. grootmoeder; 47. vlag (banier); 48. hulp van een vrachtwagenchauf38
feur;
49.39melkklier; 50. toegankelijk; 40
52. modehuis41in Parijs; 54. bijensoort; 56.42schrijfgerei; 58. lanterfant 43
(niksnut); 61.
nachtroofvogel; 62. achteruitgaan
(vervagen);4564. erfelijk materiaal (afk.); 46
65. jongensnaam; 67. vervroegde uittreding (afk.);
44
68. gordijnstang; 70. zeemansloon; 72. gevangenverblijf; 73. grootwinkelbedrijf (Engels); 76. gevangenis; 77. in memoriam
47 78. zuivelproduct; 79. iemand die
48 op bezoek is; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. spinnenwebdraad;
49
(afk.);
83. heteluchtbad; 84. verwaande houding; 86. grootte van een schip uitgedrukt in tonnen; 87. vrachtwagenchauffeur.
50

54
Verticaal
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55

56

53

57

58

59
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47
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82
67

8
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25

44

65

7

18
24

33
38

6

13
17

60

1. nagerecht; 2. paardenslee; 3. visgerei; 4. naar beneden; 5. korte trommelslagen; 6. rij wachtende voertuigen; 7. Neder61
62
63
64
lands waddeneiland; 8. alcoholische drank; 9. plechtige belofte; 10. westerlengte (afk.); 11. deel van vrachtwagen; 16. klein
paardje;
18. lidwoord; 20. vurig strijdpaard;
21. grasland; 23. familielid;
vereniging (soos);
65
66
67
68 25. bijtende69vloeistof; 26. 70
71 27. vechtsport; 29. leer van de menselijke arbeid; 32. proces-verbaal; 34. enthousiast bewonderaar; 36. diepe afgronden; 37. uniden72 flying object (afk.); 39. ontwikkelingsfase
73
74 40. schermwapen; 42. grasmaand;
75
76
tified
van een insect;
43. gezongen
toneelspel;
45.
niet
grof;
46.
Oxford
English
Dictionary
(afk.);
51.
bast
(schil);
53.
bejaard;
54.
voorjaarsbloem;
55.
dierenmond;
56.
77
78
79
80
81
vleespastei; 57. wreed Romeins heerser; 59. weg met bomen; 60. pakjesbezorger (bode); 62. Europese-Aziatische vrouw;
82
83
84
85(afk.); 71. zijn kans
63. zoete (kermis)lekkernij;
66. vertragingstoestel;
67. tuimeling; 69. Europese ruimtevaartorganisatie
beproeven; 73. grote ster aan de noorderhemel; 74. deel van het lichaam; 75. zoon van aartsvader Isaak; 78. kerel (vent);
86
87
80. zenuwtrek; 82. radon (scheik. afk.); 85. godsdienst (afk.).
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ID.3 First Max
Leaseprijs

€50.268
v.a. €519

ID.4

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

v.a. €47.290

e-tron

€89.950

Laatste kans
op 4% bijtelling

e-tron Sportback
€79.045

e-Golf

Enyaq iV

€32.363

v.a. €40.790

ID.3 First Plus v.a. €44.767
Leaseprijs
v.a. €459

e-tron

€89.950

Profiteer v.a.
8% bijtelling
uit voorraad

ID.3 First Max v.a. €46.950
Leaseprijs
v.a. €519

e-tron

€95.589

Zakelijk Lease
100% elektrisch v.a.
€399* per maand
*O.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar

e-Crafter
€41.950

ID.3 First Plus v.a. €43.972
Leaseprijs
v.a. €459

Auto Hoogenboom is dé dealer van Rotterdam voor Volkswagen,
Audi, SEAT en ŠKODA. Onze showrooms zijn online bereikbaar. Kijk op
autohoogenboom.nl of maak een telefonische afspraak via 010-4105600.

e-tron GT

Pre-book

