
“Welk programma zullen we 
kiezen? Dat van de Veluwe, 
van Leiden of van Zeeuws-
Vlaanderen?” We zaten in het 
vijfde leerjaar van de Konin-
gin Wilhelmina Kweekschool 
aan de Binnenrotte. Het was 
februari 1964. Iedereen had 
zijn onderwijzersakte, nu nog 
een jaar voor de hoofdakte. Ik 
denk dat onze directeur, Jan 
de Boom, de papieren met de 
drie verschillende onderwer-
pen kwam brengen.

Geroezemoes. De drie onderwerpen 
waren alle drie interessant, maar voor 
velen speelde de bereikbaarheid ook 
een rol. Maar juist de moeilijke lig-
ging van Zeeuws-Vlaanderen trok mij 
aan. Mijn vrienden, Go de Jager en 
Teun Roos, deelden die mening. Zo-
doende bepaalde niet het onderwerp, 
maar de ligging onze keus! Je kon 
er met de trein, veerboot en bus naar 
toe; wij besloten op onze brommers 
te gaan. Maandag 16 maart ronkten 
wij weg van Heijplaat en pikten Teun 
ergens op van Pernis. Goed ingepakt, 
want het was nog behoorlijk koud en 
de rit erg lang. Via Dordrecht en Ze-
venbergen ging het richting Bergen op 
Zoom. Daar vonden we het even wel-
letjes en besloten ergens wat te gaan 
gebruiken. Dat viel nog niet mee op 
maandagmorgen. Bijna alles gesloten! 
Uiteindelijk lukte het toch. Daarna 
weer verder: Zuid-Beveland in. Dood-
stil was het daar, zo aan het begin van 
de week. Onze drie brommers waren 
niet afgesteld, dus we scheurden er 
behoorlijk vandoor. 

Veerboot
In Vlissingen moesten we de veerboot 
naar Breskens van 13.50 uur hebben. 
Die boot was heel iets anders dan de 
‘Heen en Weer’ die wij op Heijplaat 
als veerbootje gewend waren. Aan 
boord ontmoetten we gelijk enkele 
klasgenoten die met de trein gekomen 
waren. Zij gingen daarna met de bus 
naar Aardenburg, wij op onze stoere 
brommers.
We moesten daar naar motel ‘Rodan-

borgh’. Toen we ons er inschreven, 
keek ik mijn ogen uit. “He, die vent 
achter de balie ken ik! Hoe is dat nou 
mogelijk?” Hij herkende mij ook. 
Bleek het de vroegere beheerder van 
het ‘Jonggezellenhuis’ op Heijplaat te 
zijn. Hij was al die jonge werknemers 
van de RDM, die heel de week in dat 
huis sliepen, zat en was nu hier als 
chef benoemd.
We sliepen met zo’n 25 onderwij-
zers in het motel, afkomstig van vier 
kweekscholen: Dordrecht, Dokkum, 
Nijmegen en onze groep uit Rot-
terdam. Het ging er nu ‘s nachts heel 
wat rustiger aan toe dan een jaar 
eerder, tijdens onze werkweek van 
de KWK in Bentveld. Toen was het 
echt nachtbraken, nu vaak eindeloos 
gezwam met onze medestudenten uit 
de andere steden. De volgende morgen 
na het ontbijt begon ons programma. 
We moesten naar vormingscentrum 
‘Hedenesse’ in Cadzand, een aantal 
kilometers verderop. Of we daar met 
een bus of op fi etsen heen gingen? 
Ik weet het niet meer. Ons thema die 
week was: de veranderende plat-
telandssamenleving. In de dagen die 

volgden werd er heel wat over dat 
onderwerp gediscussieerd. Meningen 
uit het agrarische Dokkum versus die 
van de drie grote steden. Na al die 
jaren weet ik daar niets meer van. Wat 
me wel bijblijft, zijn de praktische za-
ken eromheen. Een mooie rondleiding 
door de Grote Kerk van Aardenburg, 
opgetrokken in de Schelde-Gotiek, 
met daarin drie bijzondere sarcofagen.

Archeoloog
Leuk waren de werkopdrachten die we 
kregen. Zo moest Teun Roos, met nog 
een aantal van de groep, de arbeiders-
migratie in de grensstreek onderzoe-
ken en het veranderende leven in de 
streek. Kleine dorpjes, waar ik nog 
nooit van had gehoord, zagen ons druk 
door hun straten gaan. Retranchement, 
Sluis, St.Kruis, Eede. Teun moest 
kleine fabriekjes bezoeken, waaronder 
een wasserij, net over de grens, in 
België, in St. Laurens. Go de Jager en 
ik kregen heel andere opdrachten. De 
mooiste, weet ik nog goed, was een 
interview met een plaatselijke archeo-
loog, Goidschalk genaamd.
Toen we met ons vieren bij hem 

thuis waren, keken we onze ogen uit. 
Overal kasten met stenen, schedeltjes 
en andere voorwerpen. Mijnheer zelf 
was ook héél bijzonder. Hij was oud, 
erg oud en had een lange, witte baard. 
Maar toen hij begon te vertellen, hin-
gen we al gauw aan zijn lippen. Wat 
kon die man de streek rond Aarden-
burg mooi onder woorden brengen. 
Toen hij over de Tachtigjarige Oorlog 
begon, kwam prins Maurits er heel 
slecht van af. Als boeren niet wilden 
meewerken schansen voor hem te gra-
ven tegen de Spanjaarden, liet hij er 
eerst een stel ophangen. De Spanjolen, 
op hun beurt, deden hetzelfde. Dus 
de autochtone bevolking was altijd de 
pineut.

Nederlands Indië
Toen maakte hij in zijn verhaal ineens 
een draai naar Nederlands Indië, waar 
hij als jongeman ook als archeoloog 
had gewerkt. Tranen sprongen hem in 
de ogen toen hij vertelde wat hij onze 
landgenoten op Java allemaal had zien 
vernielen. We gingen daar te keer als 
een olifant in de porseleinkast! De 
bedoeling was meestal goed, maar ze 

hadden er geen verstand van.
Het onderhoud met een vroegere 
boeren-burgemeester van Waterland-
kerkje was ook interessant. De man 
was boer van beroep en tegelijkertijd 
burgemeester geweest. In 1960 kon 
dat nog, nu is dat ondenkbaar in Ne-
derland. Maar ja, het dorpje had ook 
maar zo’n 500 inwoners.
De laatste middag van de werkweek 
hadden we vrij en liepen we naar het 
grensdorpje Eede. Daar zette koningin 
Wilhelmina 13 maart 1945 weer voet 
op Nederlandse bodem. Wij zoeken. 
Half en half verwachtten we een groot 
monument. Fietst er opeens een bak-
kersknecht à la Anton Pieck voorbij 
en roept: “Ier wos it. Ier liep de meel-
streep.” Zo hadden we de historische 
plek toch gevonden. Anders waren we 
er zo voorbij gelopen.
Terug aan de Binnenrotte hadden we 
heel wat te vertellen, evenals die twee 
andere groepen natuurlijk. Terugkij-
kend is mij van die hele week die oude 
archeoloog het meest bijgebleven.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl  
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl
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IEDERE 
DAG 
ANDERS!

+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Nog huisraad over? Wij zijn er blij mee! Geef het af bij ons filiaal

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

 088 - 676 43 89   www.opnieuwenco.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Zo gunnen we spullen een  
tweede leven.

Bel voor een kijkafspraak  
of voor meer info over onze  
inboedelservice met:  
(010) 303 87 42. 

Het Goed kringloopwarenhuis
Rotterdam;  
Centrum, Charlois, Hoogvliet, Zuid
hetgoed.nl

kringloopwarenhuis

Een ruimte of compleet  
huis leeghalen?
Wij helpen je graag.

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 
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We hebben een aantal salontafels Astoria in de opruiming
Bijvoorbeeld 130x70 cm 

Van € 1015,- voor € 598,-
Tevens leverbaar in 100x100 cm 

en hoektafels van 60x60 cm

Kijk op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.

Tevens leverbaar in 100x100 cm 

We hebben een aantal salontafels Astoria in de opruiming

Kijk op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.Kijk op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.

PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft  te doen

Uw contactpersoon:

Peter Sla  06 - 47 55 59 07
E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl
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Eens zei zij te midden van een verhaal: “…
dus ik liep daar, maar ik strokelde…” Mijn 
moeder zei lachend: “Nou buurvrouw, dat 
staat niet in het woordenboek.” Waarop 
zij droogjes opmerkte: “’t Is toch verleden 
tijd…”

Bij ons in de straat woonden veel mensen 
“van de eilanden”. Bakker Pot, met paard 
en wagen, een klein mank mannetje, kwam 
ook aan de deur en van Barendrecht. De 
groenteboer ook, die heette Baan, ook met 
paard en kar, en dat paard heette Roos.

(Krijgt de krant nu weer een boze brief, 
omdat ik bakker Pot omschreef als “een 
klein mank mannetje”? Tja, het wás een 
klein mank mannetje. Zullen we eens 
ophouden met van alles en nog wat aan te 
duiden als “kwetsend” en “denigrerend” 
en, ojee, “racistisch”, en het eenzijdig ver-
klaren “dat je dat niet meer kan zeggen”? 
Als een niets vermoedende verslaggever

aan die fantastische Sifan Hassan vraagt of 
ze de Snollebollekes kent, wordt dat ook al 
bestempeld als racisme. Dat is toch van een 
onverdraaglijke spijkers-op-laag-water-
zoekerij? Ik schrijf er meteen maar even 
bij dat er in Nederland, op een kleine groep 
gestoorden na, helemaal geen racisme is. 
Hier hebben de negers nooit achter in de 
bus hoeven zitten. Hier heb je altijd met 
een negerin mogen trouwen als je daar 
zin in had. Hier stonden in het park nooit 
bankjes “slegs vir blankes”. Ja, en ik weet 
dat het tegenwoordig “mensen van kleur” 
schijnt te moeten zijn, maar daar heb ik 
driewerf schijt aan).

Maar we hadden het over Barendrecht.

Het is twaalf kilometer van mijn huis, want 
ik ben zelf al jaren een ‘eilander’. Ik denk 
dat mijn oude onderburen het dorp niet 
meer zouden herkennen. Vroeger kwam 
ik er met de fiets wel eens doorheen als 

we gingen zwemmen in de Oude Maas. 
Het Barendrecht van nu lijkt mij tamelijk 
bezig zich in de vaart der volkeren op te 
stoten. Wat ik daar in die paar jaar heb zien 
bouwen, grenst aan het ongelofelijke.

“Maar Geer”, zult u mij vragen, “wat 
brengt je dan in dat Barendrecht? Wat zoek 
je daar? “

Nou, om te beginnen woont mijn vriendje 
Nico er met zijn Bep en daar tik ik elke 
twee weken mijn stukjes waar u zo dol op 
bent. (Dit meen ik niet, dit is humor.) Wat 
ik nog had aan “digitaliteit” heb ik al jaren 
geleden de deur uitgedaan, en zij hebben 
mij opgevangen, zo is het eigenlijk en zo is 
het goed. Ze hebben zelfs oude Blanken-
heym.

Maar ik ga ook twee keer in de week naar 
de plaatselijke sportschool Wellnesselande, 
alwaar ik getrouw mijn oefeningen doe. 
Mensen, doe dat ook. Je blijft er fit van en 
je ziet nog eens iemand. Maar als u denkt 
dat dat allemaal vanzelf gaat, geenszins. 
Ik moet mezelf elke keer weer overredend 
toespreken en de drang om te verzuimen 
zingt zijn zoete stem elke keer weer in mijn 
oor. Als ik de avond er voor in mijn bed 
stap, denk ik er al aan. Maar als je dan hebt 
doorgezet en je bent er heen gereden en 

je hebt je “schuldigkeit getan” en je staat 
onder de warme douche en je denkt aan de 
lekkere vlam-tostie die je straks gaat eten 
dan ziet de hele wereld er weer superroos-
kleurig uit.

Nou, dat wilde ik eigenlijk even zeggen. 
Geniet van uw vakantie.

Barendrecht
De laatste tien, vijftien jaar kom ik veel in Barendrecht. Met die plaats 
heb ik wel een soort band. Wij woonden in de jaren veertig en trouwens 
tot de jaren zestig op de Bree op Zuid, op de tweede verdieping en 
onder ons woonde de familie De Groot, en dat waren Barendrechters. 
Al wat oudere mensen, die ook dat taaltje nog spraken. Ze lieten nogal 
eens wat aanbranden en als de geuren en soms de rook tot onze ver-
dieping doordrongen en wij alarm sloegen, suste de buurvrouw: “Ach, ’n 
frunnekie…”

Ik ben Ans van Ommering, dochter 
van Gerrit en alweer 63 jaar getrouwd 
met Piet Dille. Wij waren 14 mei 2021 
uitgenodigd om, als officiële gasten 
van de gemeente, de herdenking van 
het Bombardement op Rotterdam bij 
te wonen. Na afloop van de herden-
king mocht ik twee ingelijste foto’s 
van het moment van de overgave van 
de stad aan de burgemeester van Rot-
terdam, de heer Aboutaleb, overhan-
digen. Piet heeft de foto’s zodanig 
bewerkt dat, op de achtergrond, de 
stad echt brandend te zien is. Bij de 
tweede ingelijste foto is een verkla-

rende tekst toegevoegd.
Deze overhandiging zou bij de 80-ja-
rige herdenking in 2020 al plaatsvin-
den, maar is toen door de coronaregels 
uitgesteld naar nu.

Gevlucht
Piet is in maart 1933 geboren in 
Schiebroek. Ook ik (Ans) heb het 
bombardement van nabij meegemaakt. 
De eerste bommen vielen, die middag, 
bij ons aan de overkant op de Schie-
weg en achter ons in de Bergpolder-
straat. Wij zijn daarna gevlucht naar 
de kelder van het atelier van Peek en 

Cloppenburg op de Bergsingel.
Piet heeft, namens onze familie, al 
jarenlang contact met het museum 
‘40-’45-NU en indertijd nog met het 
Historisch museum Schielandhuis 
over de witte vlag en de persoon Ger-
rit van Ommering.
In dat kader is hij een artikel in de 
NRC van 15 mei 1999 tegengeko-
men van Willem Oosterbeek, waarin 
hij Henk Hofland citeert die zegt: 
“Waar het echter wel om gaat is dat er 
nergens op de achtergrond van deze 
iconische foto een brandende stad is 
te zien.”
Door die opmerking is hij geïnspireerd 
de foto zo te bewerken dat die brand 
nu wel te zien is en door de kleurdi-
mensie wordt de dramatiek van dat 
moment nog meer ervaren dan bij 
een zwart-witfoto. Piet heeft de brand 
redelijk kunnen weergeven, omdat hij 
die zelf gezien heeft vanuit de polders 
van Schiebroek.

Beddenlaken
De vlag heeft mijn vader zelf thuis 
gemaakt van een eigen beddenlaken. 
De Schieweg lag vlak bij de comman-
dopost aan de Statenweg. Hij droeg 
de vlag heeft deze, na de capitulatie, 
veilig gesteld voor misbruik door de 
Duitsers door hem mee naar huis te 
nemen. Ze zouden hem als overwin-
ningstrofee hebben kunnen gebruiken. 

Thuis is hij jaren lang goed bewaard.
Op 17 maart 1980 is de vlag, door 
mijn moeder, aan de gemeente Rot-
terdam ter beschikking gesteld. Zo 
is de vlag voor onze familie ook een 
erfgoed.

Gevoel
Piet vond het nodig rond de tijd van 
de 80-jarige herdenking met zijn inter-
pretatie van dat beeld van de overgave 
en de brandende stad naar buiten te 
komen. Het is toch bijzonder dat na 80 
jaar de schoonzoon van de witte vlag-
drager (die nu zelf 88 jaar is) zo’n foto 
uit die tijd bewerkt. Ik voeg hierbij de 
door hem bewerkte foto en één foto 
van ons bij een foto van mijn vader 
met de vlag in de Van der Takstraat 
toe. Wij vinden het mooi dat, door te 
herdenken, er bij de Gemeente en ook 

bij de jongere generatie zoveel gevoel 
is voor hetgeen wij in onze jeugd mee 
hebben moeten maken.

Piet en Ans Dille-van Ommering
dille@ziggo.nl

Meer over witte vlag van Van Ommering
In reactie op het verrassend mooie stukje, van 4 mei 2021, over 
mijn vader, ‘De witte vlag van Gerrit van Ommering’ vinden mijn 
man en ik dat wij de volgende informatie met jullie moeten 
delen.
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De originele foto van Gerrit van Ommering met de witte vlag

De bewerkte foto met begeleidende tekst
Burgemeester Aboutaleb en Ans van Om-

mering bij de overhandiging
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Wiekenweg 59
3815 KL Amersfoort
033 472 35 77

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

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

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

Schiedam:
010 27 34 727
Amsterdam:
020 24 43 189

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 127b
3051 GM Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Eric van Heelsbergen
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

CU

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

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

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

 
 BTR REIZEN 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

 
  Autovakanties All Inclusive  Busvakanties All Inclusive 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Soest / Sauerland d  
 

All Inclusive Hotel Am Wall ***  
5 dagen vertrek 16 augustus       € 440,- p.p. 
 

g
Wijnfeesten nn in 
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nnnn Cochem / Moezel

p, p
el 

 

All Inclusive Hotel Brauer *** 
4 dagen vertrek 27 augustus      € 345,- p.p. 
 

g g
Uffeln / Tecklenburgerlandd 
 

All Inclusive Hotel Mutter Bahr *** 
5 dagen vertrek 6 september      € 495,- p.p. 
 

g p
Rijs / Gaasterland / Friesland

,
d 

 

All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

5 dagen vertrek 11 oktober         € 435,- p.p.  

  � 055 - 5059500  

Autovakanties All Inclusive
Busvakanties All Inclusive

    de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland  
 

 

 

All Inclusive Hotel el ’ ’t Holt *** / Diepenheimm 
 

5 dagen Hof van Twente va. € 244,- p.p. 
 

g
All Inclusive ee Hotel Op ppde 

,
eeBoud 

p p
dd / 

p p
dd //Valkenburgrg 

 

5 dagen Zuid-Limburg va. € 264,- p.p. 
 

g g , p p
All Inclusive Hotel Gaasterland *** / Rijss 
 

5 dagen Friesland va. € 269,- p.p. 
 

g , p p
All Inclusive Hotel Am Park *** / Stadtkyllyll 
 

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 270,- p.p. 
 

   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op  



Ken je dit nog? 

 246   

 248   Nr.

Nr.

Ken je dit nog? Het is 1965 en er is een schip gestrand voor de kust bij Rotterdam. Weet u nog om welk 
schip het ging? Bent u gaan kijken of weet u er meer over te vertellen? Wij zijn weer heel nieuwsgierig 
naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Schrijf ze ons, zodat we ze kunnen delen met alle andere 
lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook 
in groot formaat bekijken.  

J. Salomons: “Leuke foto, maar dit is geen 
remise, maar de centrale werkplaats aan de 
Kleiweg.” 

Jan Jager (oud-RET’er): “Het betreft hier motor-
rijtuig 319. Dit rijtuig is ontstaan op 4 september 
1975 door het verlengen van motorrijtuig 260 
door middel van, wat wij in de werkplaats noem-
den, ‘een oliecrisisbak’. De tram komt van spoor 
2 van de centrale werkplaats aan de Kleiweg. Dit 
was geen remise. De onthulling vond plaats in 
juni 1977 in het kader van het 200-jarig bestaan 
van Van Nelle. Dit bedrijf is opgericht in 1782 
en zou in 1982 200 jaar bestaan. In de volks-
mond werd deze wagen al snel de Piggelmee-
tram genoemd.” 

John F. Stevens: “Het was november 1981 
en de ‘Van Nelle-tram’ werd voor het eerst 
getoond aan het publiek. De tram rolt hier uit 
de werkplaats aan de Kleiweg. Feitelijk is dit 
geen remise, zoals die aan de Kootsekade of 
Honingerdijk. Deze werkplaats heeft enkele 
jaren geleden plaats gemaakt voor nieuwbouw, 
waar vooral metro’s worden onderhouden. De 
standaard huisstijlkleuren van de 319 zijn ter 
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de 
fi rma Van Nelle vervangen door de kleuren van 
de koffi e- en theeproducent en de tram heeft in 
deze outfi t nog jaren z’n rondjes door Rotterdam 
gereden. Ook enkele oude Van Nelle-reclames 
en logo’s sierden de Düwag-tram.
Düwag-trams waren vanaf zomer 1965 steeds 
vaker aan te treffen en vervingen de vooroor-

logse vierasser-trams. Ze ontleenden hun naam 
aan de wagon- en rijtuigenfabriek in het Duitse 
Düsseldorf. Düwag leverde veel trams aan 
Rotterdam in de jaren 1965 tot 1970. Het ken-
merkende van deze trams waren vooral de ron-
dingen. Ook nu nog rijden er in enkele steden in 
Duitsland trams van deze fabrikant rond. Vooral 
oude technieken gaven de trams de specifi eke 
geluidjes. Er was nog geen elektronica of iets 
digitaals te bespeuren. De toegankelijkheid voor 
mindervaliden was nog niet goed geregeld in die 
tijd. In 1993 verdween de 319 uit het straatbeeld 
en kwam via een sloper bij een kunstproject in 
Amsterdam Noord terecht. De laatste Düwags 
verdwenen rond 2000, toen inmiddels de huidige 
Citaro’s hun intrede hadden gedaan. Beschil-
derde trams waren een nieuw fenomeen vanaf 
1976. Vooral de lange trams van deze 300-serie 
werden hiervoor gebruikt. Zo waren er een strip-
penkaarttram, een pijlentram, binnenstadstrams 
met veel kleurige patronen, de boottram, de 
diergaardetram en wie herinnert zich nog tram 
362, die in het lichtgeel gestoken livrei met tek-
sten als “Tingeling” en “Te laat!” was getooid. 
Totaal beschilderde trams komen niet meer 
voor, wel totaal bestickerde trams, maar dan niet 
ludiek bedoeld, maar gewoon voor commerciële 
uitingen. Het doorbreekt de saaiheid van een 
huisstijl, maar de creatieve smaak van de jaren 
‘70 en ‘80 halen ze toch niet.”

Govert Dorreboom: “Aan de vorm van het 
dak meen ik de RET-remise aan de Kleiweg te 
herkennen. Mijn herinneringen gaan terug tot 

de tijd dat hier nog de fabriek van Allan was, 
waar tram- en spoorwegrijtuigen gerepareerd en 
gebouwd werden. Allan werd pas aangesloten op 
het RET-net in de jaren ‘50, toen ook lijn 10 (nu: 
8) doorgetrokken werd naar de Kleiweg. Ik her-
inner me uit de jaren ‘30-70 vier RET-remises: 
Kootsekade, Isaac Hubertstraat, Oostzeedijk en 
Wolphaertsbocht. In de Isaac Hubertstraat heb 
ik als tiener een excursie meegemaakt van de 
NVBS (trein- en tramfanaten) over de boven-
leiding, en hoe je vanaf het stuur van de gele 
vierassers wissels kon bedienen: stroomloos 
naderen – wissel naar links, stroomhebbend- 
wissel naar rechts (?). Ik stond toen graag op 
het voorbalkon, naast de staande bestuurder, de 
kunst af te kijken. Uit de oorlogstijd herinner ik 
me dat wij als schooljongens op het grasveldje 
voor het Allan-terrein voetbalden, en als de bal 
in de sloot voor het Allan-terrein terecht kwam 
een jongen naar de overkant moest klimmen 
om die bal met kiezelsteentjes terug te drijven 
naar het veldje. We konden dan ook zien hoe de 
verrolbare railbrug met een treinwagen die uit 
de fabriek kwam door arbeiders met handspaken 
werd teruggerold naar het emplacement langs de 
Ceintuurbaan om daar overgezet te worden op 
het treinspoor. Maar dat was allemaal lang voor 
de overname door de RET!”

Marianne van Erkel-Dieleman: “Dit doet mij 
denken aan de Van Nelle-tram, die jaren in 
Rotterdam heeft gereden, ontworpen door mijn 
helaas te vroeg overleden man Bart van Erkel. 
Hij werkte bij reclamestudio De Bataafsche 
Teekenmaatschappij. Zij werkten veel voor Van 
Nelle. Het hele proces van de beschilderingen op 
de tram heeft hij volledig gevolgd in de remise.”

Herman van ’t Hoogerhuijs: “De foto is geno-
men op het terrein van de Centrale Werkplaats 
(voorheen Allanfabriek) aan de Kleiweg. 
Dit complex werd eind 1960 door de RET in 
gebruik genomen. De tram die naar buiten 
komt, is gedecoreerd als reclametram voor de 
Weduwe Van Nelle, die toen koffi e, thee en 
tabak produceerde. In de jaren zeventig was het 
enige tijd gewoonte de trams in Rotterdam op 
ludieke wijze uit te dossen, omdat men dacht 
dat de stad daar leuker van werd. Het gemeente-
bestuur vreesde namelijk dat Rotterdam minder 
leuk was dan velen toen dachten. Het decoreren 
van de trams had geen commerciële bedoeling, 

behalve dan bij het getoonde rijtuig 319. Later 
werd dat helaas helemaal anders, en zo is het tot 
op de huidige dag gebleven.”

Stef Stolk: “De foto toont de presentatie op 17 
november 1981 van het dubbelgelede tramstel 
319, dat ter gelegenheid van het 200-jarig be-
staan van het Van Nelle-concern als reclametram 
werd uitgedost in een helderrode kleur. Het 
vond plaats op het complex van de Centrale 
Werkplaats van de RET aan de Kleiweg in 
Hillegersberg. Sinds 1960 bevond zich hier 
tevens het RET-hoofdkantoor en autobusgarage 
op het voormalige Allan-terrein. Allan was een 
fabrikant van spoor- en trammaterieel, die in 
1959 zijn activiteiten moest beëindigen. Destijds 
woonde ik er vlakbij, waarbij je vanaf het naast-
gelegen Rozenlaanviaduct een prima overzicht 
had op het complex. Vooral de beweegbare 
traverse trok mijn belangstelling, waarmee een 
tram- of treinstel zijdelings van de ene naar de 
andere hal kon worden verplaatst.”

Ruud Kuipers: “Dit is het oude pand van Allan 
& Co aan de Kleiweg in de wijk Hillegersberg 
en dat was een fabrikant van spoorwegrijtuigen. 
Ze hebben er tot 1959 in gezeten en zijn toen 
verhuisd naar Zeeland. In 1960 werden het 
terrein en de gebouwen door de RET in gebruik 
genomen als centrale werkplaats en remise. 
Omdat het oude complex niet meer aan de eisen 
van deze tijd voldeed, werd in 2011 de remise 
Kleiweg vervangen door de remise Beverwaard. 
In 2017 is het oude complex aan de Kleiweg 
afgebroken. Er is een nieuwe centrale werk-
plaats met busremise gebouwd, die 9 januari 
2019 offi cieel is geopend. Hoewel ik het oude 
complex karakteristieker vond, is het nieuwe 
pand wel een comfortabele werkplaats en klaar 
voor de toekomst.”

Olaf Larsen: “Wat je hier ziet is de tramwerk-
plaats locatie Kleiweg. Het tramrijtuig komt uit 
de 300 serie, in dit geval nr 319. Deze tram is 
beplakt/bestickerd met reclame van Van Nelle 
(kan ook Douwe Egberts zijn, weet ik niet 
helemaal zeker). Ik heb daar zelf ook dienst 
op gereden en ben nog steeds trambestuurder. 
Per 1 augustus 2021 precies 40 jaar. Het waren 
fi jne trams om op te rijden en weinig storingen. 
Nostalgie ten top.”  

Piggelmee-tram rolde uit centrale werkplaats
Allereerst passen op deze plaats enige excuses over de Ken je dit nog-foto van 
vier weken geleden. We repten daarbij over een remise. Maar het ging natuur-
lijk ook om de ‘werkplaats’. Enkele kenners van het tramwezen van Rotterdam 
wezen ons daar terecht op. Aan inzendingen over de foto overigens geen gebrek. 
Leest u maar op deze pagina!
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

info@kunstgebittenrijnmond.nl

Tel: 010 - 2162258

Kunstgebit zonder verhemelteplaat ! 
- Smaak wordt beter. 
- Nooit meer misselijk. 
- Beter gevoel bij warm en koud. 

Bel ons voor meer informatie
Zaterdags geopend. 

Lengweg 80 
3192 BL  Hoogvliet 

www.kunstgebittenrijnmond.nl

Uw kunstgebit of klikgebit wordt vergoed vanuit 
de basisverzekering. Wij regelen dit voor U !

Officieel dealer:

Aixam, Ligier en Microcar. De nieuwste modellen 
staan voor u klaar in onze vernieuwde showroom.
Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!

U mag een brommobiel 
besturen met het AM-rijbe-
wijs (brommerrijbewijs)

Vollebregt brommobielen - Edisonlaan 30, Bleiswijk - ligierstore.nl 
info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18

• Dealer van de drie grootste merken
• Geheel vernieuwde showroom
• Grootste en breedste assortiment brommobielen
• 1x per jaar gratis haal- en brengservice 

(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

45

Al meer dan 20 jaar een begrip in 
Zuid-Holland en omstreken!



Mijn vader wil opnieuw trou-
wen met de vriendin die hij 
alweer enige jaren heeft. Een 
goede vriend vertelde me dat 
ik nu op grond van zogenoem-
de wilsrechten de erfenis van 
mijn moeder kan opeisen. 
Klopt dat?

Uw vriend kaart een goed punt aan, 
maar ook een lastig onderwerp. Sinds 
het nieuwe erfrecht van 2003 kunnen 
kinderen van een eerder overleden 
eerste ouder onder bepaalde voor-
waarden inderdaad een beroep doen 
op hun wilsrechten. Daarvan zijn twee 
soorten, die in twee verschillende si-
tuaties van kracht zijn. Met het gevaar 
dat we nu te theoretisch worden, volgt 
hieronder in het kort de uitleg hiervan. 

We kennen zogenoemde bloot-eigen-
doms- en vol-eigendomswilsrechten. 
Bij de eerste kunnen de kinderen het 
bloot eigendom (wel het eigendom, 

niet het gebruik en de vruchten) 
verkrijgen en de langstlevende ouder 
het vruchtgebruik (wel het gebruik 
en de vruchten, niet het bezit). Bij 
de tweede vorm kunnen de kinderen 
inderdaad hun vordering (erfdeel 
eerste ouder) opeisen bij de langstle-
vende ouder/partner; ze krijgen hun 
vordering uitgekeerd.
Uw vriend vertelde dat u uw vorde-
ring op vader kunt opeisen, omdat hij 
opnieuw gaat trouwen. Helaas haalt 
uw vriend hierbij de twee wilsrechten 
door elkaar. Het bloot-eigendoms-
wilsrecht kunt u uitoefenen als de 
langstlevende ouder aangifte doet van 

zijn voornemen weer in het huwelijk 
te treden of als de langstlevende ouder 
overlijdt en het kind een niet-opeisba-
re vordering op zijn stiefouder krijgt.
Uw vol-eigendomswilsrechten kunt u 
gebruiken als de hertrouwde langstle-
vende ouder overlijdt en de vordering 
in de nalatenschap van de eerst-over-
leden ouder opeisbaar wordt. Dit kan 
ook als de stiefouder overlijdt en de 
vordering in de nalatenschap van de 
langstlevende ouder opeisbaar wordt. 
In dit laatste geval is deze mogelijk-
heid er omdat u na het overlijden van 
uw vader een niet-opeisbare vordering 
op uw stiefmoeder krijgt.

Waar uw vriend het over had, is dus 
het vol-eigendomswilsrecht. In uw si-
tuatie speelt dit niet, omdat uw vader 
op dit moment slechts het voornemen 
heeft opnieuw te trouwen. Wat u nu 
dus wel kunt doen, is over een aantal 
goederen (geen geld) het bloot-eigen-
dom verkrijgen (wel het eigendom, 
niet het gebruik). U mag daarbij 
denken aan familiebezittingen als 
schilderijen, foto’s, het horloge van 
opa en dergelijke, maar ook de ouder-
lijke woning is in rechtszaken voorbij 
gekomen. Bij de invoering van de 
wilsrechten werden deze rechten ook 
wel het voorkomen van het ‘stiefmoe-
dergevaar’ genoemd, omdat zonder 
de wilsrechten de stiefouder met de 
familiebezittingen zou kunnen doen 
wat ze wilde. In de praktijk merken 
we dat veel langstlevende stiefouders 
uit zichzelf al familiebezittingen ter 
beschikking stellen aan de kinderen 
van de overleden echtgenoot. Omdat 
wilsrechten de vrijheid van de langst-
levende ouder beperken, worden 
ze vaak in testamenten uitgesloten. 
Hechten de kinderen erg aan bepaalde 
spullen, dan kan de langstlevende 
ouder ze vermaken per testament of 
codicil.  

 Kind: uw erfdeel met 
wilsrechten beschermen   
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Hypotheek doorhalen
Is uw hypotheek afgelost (gefelici-
teerd!), dan moet er nog een laatste 
handeling worden verricht. De hypo-
theek moet doorgehaald worden in 
het Kadaster. Deze doorhaling doet 
de notaris voor u met de royements-
verklaring die u van de bank heeft 
ontvangen en waaruit blijkt dat de 
hypotheek is afgelost. Het doorhalen 
van de hypotheek is belangrijk bij de 
verkoop van de woning. Wanneer u 
dan uw royementsverklaring kwijt 
bent, kost dat extra tijd en geld; doe 
het dus direct. 

Waarom duurt afwikkeling zo 
lang?
Vaak vragen mensen hoe lang een 
afwikkeling van een nalatenschap 
duurt. Het antwoord is minder een-
voudig dan misschien lijkt. Had de 
overledene weinig geld, alleen AOW, 
en woonde hij/zij in een zorginstel-
ling, dan kun je na een paar maanden 
klaar zijn. Had de overledene geen 
testament, maar wel 27 neefjes en 
nichtjes, dan kan het veel langer 
duren; vooral als er erfgenamen in 
het buitenland wonen. Een verklaring 
van erfrecht kan soms zeker een jaar 
op zich laten wachten. Grote vertra-

ger is vaak de Belastingdienst. Een 
aanslag over de inkomsten in het jaar 
van overlijden wil de Belastingdienst 
binnen een jaar opleggen, maar soms 
later. De aanslag erfbelasting gaat 
tegenwoordig sneller, maar kan nog 
steeds lang duren. 

Erfbelasting/vruchtgebruik
Is er geen rente verschuldigd over 
de niet-opeisbare vordering die de 
kinderen/erfgenamen op de langstle-
vende van een echtpaar hebben, dan 
is voor de erfbelasting sprake van 
fi ctief vruchtgebruik. Daardoor is de 
waarde van de erfdelen van de kinde-
ren lager, omdat de langstlevende de 
beschikking over de vordering heeft 
zonder daarvoor een vergoeding te 
betalen. Hoeveel lager hangt af van 
de leeftijd van de langstlevende. Is 
deze bijvoorbeeld 73, dan is de waar-
de 6% maal vermenigvuldigingsfac-
tor 7. Bij een 83-jarige 6% maal 4 en 

bij een 58-jarige weduwe 6% maal 
11. Deze vermenigvuldigingsfactor 
staat op de site van de Belasting-
dienst of u mag ons daarvoor bellen. 
Is de nalatenschap van een erfgenaam 
€ 50.000 en is de langstlevende 73 
jaar, dan erft de langstlevende, naast 
het eigen erfdeel, voor de fi scus een 
vruchtgebruik van € 21.000. De 
erfgenamen erven voor de fi scus € 
29.000. Daar gaat het bedrag aan 
vrijstelling nog vanaf, voordat de 
erfbelasting wordt berekend.

Buiten de garantie
Gaat een product stuk na de garan-
tietijd, maar binnen de verwachte 
levensduur van het product, dan heeft 
u toch recht op gratis reparatie. U 
moet dan aantonen dat er bij gewoon 
gebruik iets mis is met het product en 
waarom u dat niet hoefde te verwach-
ten. De verkoper is dan verplicht de 
reparatie gratis voor u uit te voeren.

Rustig aan, dan breekt het lijntje niet; 
die uitdrukking hoorde je vroeger veel. 
De gedachte is, dat het ergens mis kan 
gaan wanneer je te veel te snel doet. 
Dat zien wij bij afwikkelingen van na-
latenschappen soms ook gebeuren. De 
erfgenamen gaan na de uitvaart stevig 
aan de slag. Ze zoeken de administra-
tie uit, de woning wordt kamer voor 
kamer leeggeruimd. Als alles dan uit de 
woning is en de woning ‘teruggegeven; 
aan de verhuurder of verkocht, dan zijn 
de erfgenamen toe aan therapie of een 
lange vakantie. Die vakantie is dan zo 
lang dat de verdere administratieve 
afwikkeling in het slop raakt.
Beter is het eerst de rollen te bepa-
len. Wie doet de administratie, wie 
coördineert het leegruimen en wie de 
catering? Doe vervolgens eerst wat 
belangrijk is, zoals papieren uitzoeken 
en bankgegevens verzamelen. Selecteer 
uit de woning wat de erven wensen en 
laat de rest aan een ander. Dat kost mis-
schien wat meer, maar levert ook rust 
op; woningen zijn voller dan vroeger en 
op tweedehands meubelen zitten weinig 
mensen te wachten.
Rustig aan doen betekent ook overzicht 
houden, de belangen van de erfgenamen 
in beeld houden en transparant commu-
niceren naar en met alle erfgenamen, in-
clusief fi nancieel overzicht. Vanuit onze 
ervaring en (professionele) achtergrond 
is dit onze gebruikelijke werkwijze; 
wij raden alle executeurs en boedel-
gevolmachtigden aan, dit ook te doen. 
Zo breekt het lijntje niet en blijven de 
verhoudingen goed. Hulp nodig bij een 
afwikkeling of zoekt u een executeur? 
Neem gerust contact met ons op.  

?

Flexibel boeken  Wees fl exibel 
als u een vlucht, hotelkamer of 
vakantieaccommodatie boekt; 
een dag eerder of later weggaan, 
kan aanzienlijk goedkoper of juist 
duurder zijn. Varieer dus met de 
vakantiedata en pak uw voordeel.

Seizoensartikelen  Aan het 
eind van het zomerseizoen zijn 
spullen die over zijn extra goed-
koop. Koop die nieuwe tent dus 
niet in het voorjaar, maar sla nu uw 
slag. Dat geldt ook voor uw tuin-
set, zwemkleding en andere zaken 
waar winkels graag vanaf willen.

Goedkoper bellen  Veel oude-
ren houden niet zo van veranderen 
en hebben vaak nog een vaste lijn 
én een mobiele telefoon. Zet die 
verschillende kosten eens onder 
elkaar en zoek dan een mobiel 
abonnement waarmee u onbeperkt 
kunt bellen. Dat kan een aanzien-
lijke besparing opleveren.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Houd afstand
Vermijd drukte 

Reis veilig 
Koop/lease een brommobiel! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brommobiel.nl
Microcar-Ligier dealer 

Al 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   

Diverse modellen NIEUW op voorraad met stuurbekrach�ging en airco.
U kunt dit verantwoord bij ons ervaren!
Voor u uitgelicht: De Ligier JS60 pack premium scherp geprijsd: €17.495,--

En volop tweedehands Microcar Ligier Aixam in onze ruime showroom.

   

 
   

  

Ligier JS60 DCi Ul�mate 
Compleet spor�ef, stuurbekrach�ging en aircondi�oning

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

Een nieuwe heup krijgen is een ingreep die veel impact 
heeft op uzelf en uw dierbaren. U wilt zo snel mogelijk 
weer mobiel zijn en snel revalideren.
 
Oefeningen doen en bewegen helpen u herstellen, maar 
wat dacht u van op visite of een boodschap doen?
Met een scootmobiel bent u niet afhankelijk en kunt u 
veilig de deur uit.
 
Uw rust pakken maar toch mobiel zijn, dit zorgt voor een 
spoedig herstel. Kom naar onze showroom om in alle 
rust onze grote voorraad scootmobielen te bekijken
en te testen. We nemen graag de tijd om u te adviseren,
zodat u vindt wat past bij u past.
 
Tot ziens bij het Welzijnswarenhuis! 

Snel 
mobiel zijn
na een nieuwe 
heup

Geopend; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
U kunt bij ons gratis parkeren

Bel gerust

010 - 76 00 122
Schinkelse Baan 6
Capella a/d IJssel
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Op een dag zei die vriend Jan dat er 
boven op de berg, aan de andere kant 
van de weg, een kasteel stond en dat 
je dat kon bezichtigen. Dat leek ons 
wel leuk.
Zo tegen half vijf begonnen we aan 
de klim en rond half zes waren we 
boven, waar we op zoek gingen naar 
de ingang. Wij naar links, mijn zus en 
haar vriend naar rechts. Wij vonden 
slechts een gesloten hek.

Stikdonker
Opeens hoorden we Jan roepen: “He, 
we kunnen hier naar binnen.”
Dus wij met zijn allen, Jan voorop, 
naar binnen. Ik was de laatste en 
had onze jongste zoon op mijn arm. 
Binnen waren allemaal goed verlichte 
gangen en kamers, totdat opeens het 
licht uitging en het plotsklaps stikdon-
ker werd. Zo erg dat je zelfs je hand 
niet voor je ogen kon zien.

Idee
Wij achteraan riepen: “Hèhe, dat is 
Jan. Flauw hoor! Doe dat licht nu 

maar weer aan. Hij riep terug dat hij 
wilde dat hij het licht had uitgedaan, 
want dan zou hij het ook weer aan 
kunnen doen. Maar dat was niet zo.

Wat nu? Hoe komen we hier weer uit? 
Plots kreeg Jan een idee. Hij keerde 
zich 180 graden om en zocht met zijn 
hand de elektriciteitsleiding hoog aan 
de muur. Hij passeerde ons en ging 
voorop. Wij bleven allemaal praten 
om er zeker van te zijn dat we bij 
elkaar bleven. Ik had nog steeds onze 
jongste zoon op mijn arm. Schuifelend 
achter elkaar lopend gingen wij voort.

Uitgang 
Plots zag ik wat licht, dus ik er op af. 
Dat bleek een kamer met ramen te 
zijn, zonder uitgang. Al pratend zocht 
ik de groep weer op en we schuifelden 
verder. Totdat Jan ineens een vaag 
licht zag en dat juichend doorgaf. Dat 
bleek de uitgang te zijn.
Toen we buiten waren hebben we in 
een reactie echt heel hard staan lachen. 
Toen we bijgekomen waren, bleek 

mijn zus nog binnen te zitten. Mijn 
vrouw nam onze zoon over en ik ging 
terug naar binnen. Al roepend vond 
ik haar, zittend op de vloer. Ze was te 
bang om op te staan. Ik heb haar toen 
op haar voeten gezet en naar buiten 
gesleept.

Kelder
Bij een rondgang rond dat kasteel 
kwamen wij bij de ingang. Daarop 
stond dat het kasteel om 5 uur sloot. 
Wij waren door de uitgang naar 
binnen gegaan. We trokken ook de 
conclusie dat de lichten pas om 6 uur 
automatisch uitgingen om de laatste 
bezoekers de mogelijkheid te bieden 
er netjes uit te komen.
Verder rondgaand over het terrein 
zagen we ergens een trap een diepe 
kelder in gaan. Ikzelf en onze oudste 
zoon gingen naar beneden. Onze 
vijfjarige dochter bleef boven en ik 
zag haar kijken met een gezicht of wij 
nu echt helemaal knettergek waren 
geworden. Maar deze trap leidde 
naar een gevangenenruimte waar de 

kettingen nog aan de muur zaten. We 
konden alleen maar via dezelfde trap 
er weer uit.

Trap
Toen werd het tijd terug te gaan naar 
de camping. Plots zagen wij een trap 
die langs de rotswand naar beneden 
ging. Toen we eens goed keken, bleek 
dat de camping recht voor ons lag. 
Dus ging de hele familie de trap af. 
Ik het laatst met onze jongste zoon 
op mijn arm. Toen we zo’n 20 meter 
gezakt waren, splitste de trap zich. 
De hele familie ging links en ik naar 
rechts. Al snel bleek hoe fout we 
zaten. Plotseling ging de leuning de 
rotswand in en eindigde de trap. Ik 
keerde mij direct om en ging naar bo-

ven. Toen hoorde ik van beneden een 
hoop gescheld. Ook daar verdween de 
leuning in de rotswand. Omdat ik al 
boven was, dacht de familie dat ik op 
die trappen was verdwaald.

Geen zaklampen
Eenmaal boven besloten we toch maar 
de bekende route door het bos terug te 
nemen naar beneden. Zo rond half tien 
’s avonds waren we weer op de weg 
naast de camping. Het had echt niet 
langer moeten duren, want het was 
al bijna donker en we hadden geen 
zaklampen bij ons. Niets. Maar we 
hebben het overleefd.

G.G. de Goede
ggdegoede@hotmail.com

Kasteelbezoek om niet snel te vergeten
Zomer 1991. Ons gezin met drie kinderen van 2, 5 en 8 jaar stond met de tent op een camping langs 
het kleine riviertje de Simmern. We stonden aan de rand van dat riviertje en de kinderen konden 
zich uren bezig houden met het verleggen van de stenen, waardoor de loop van het riviertje steeds 
een beetje veranderde werd. We stonden naast de caravan van mijn zus en haar vriend Jan. Het 
was allemaal heel gezellig.

  

Hoe kalm poseert hij, met een 
sigarenstomp in zijn rechterhand. 
Natúúrlijk is de man een roker. Kom 
op. Hij werkte ruim 40 jaar in de 
tabaksbranche. De fotografische 
oogopslag van Salomon Cohen, want 
zo heet hij, gaat veel verder dan die 
van een ‘eenvoudig’ winkelier. Ik zie 
hier duidelijk een serieuze CIA-man 
staan. Zie die hoed eens. Die waren 
begin jaren vijftig in zwang. Op de 
winkelruit lezen wij grossierderij 
‘Luxe’. Een originele naam voor een 
handelshuis.

Cohen, geboren in 1908, begon zijn 
nering daar in 1937. Hij was toen 
al vier jaar getrouwd. Zijn vrouw 
baarde twee dochters, namelijk in 
1942 en 1944. Het huwelijk hield 
geen stand. In 1947 scheidde het stel.

Na de oorlog loonde het grossieren 
in tabakswaren niet meer. Eind 1954 

begon hij een sigarenzaak aan de 
Havenstraat 117. De naam ‘Luxe’ 
bleef gehandhaafd. Hij verkaste later 
naar nr. 141a. Hoe kom ik aan al 
die kennis? Ik kocht in 2008 het bij-
zondere boekje ‘Simon Cohen’ met 
als ondertitel ‘De sneldichter van 
Delfshaven’. Het boekje, samenge-
steld door Jan Oudenaarden en Rien 
Vroegindeweij, is een uitgave van 
het Historisch Museum Rotterdam.

Simon Cohen vergaarde in de jaren 
zestig roem als sneldichter. Dat bleef 
hij tot aan zijn dood in 1985. Velen 
kenden deze vriendelijke man, die 
werkelijk razendsnel honderden 
‘zondagsgedichten’ uit een antieke 
typemachine toverde. Zo hing er 
een tekstje van hem in de wacht-
kamer van de huisartsenpraktijk 
Havenstraat. Liefdevol eindigt het 
poëtisch met: ‘als wij de spreek-
kamer betreden, dan voelen wij ons 

gans verlicht, voor dankbaarheid is 
alle reden, je komt en gaat met blij 
gezicht.’ 

De sneldichter kreeg zelfs landelijke 
bekendheid toen hij in 1963 optrad 
in het tv-programma ‘Voor de vuist 
weg’ van Willem Duys. Uiteraard 
heeft Cohen, als jood, het in de 
oorlog moeilijk gehad. Maar als door 
een wonder heeft hij die periode via 
allerlei kunstgrepen overleefd. 

Terug naar de foto. Die komt uit 
het privéarchief van een dochter en 
dateert van rond 1953. Salomon was 
toen 45 jaar, in de kracht van zijn 
leven. Wat heeft zijn gezicht een 
bijna magische, zelfbewuste uitstra-
ling! Het boekje (met foto!) heeft 
inmiddels antiquarische waarde. U 
begrijpt, ik zal het ‘document hu-
main’ nooit van de hand doen…

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Salomon Cohen
Je hebt foto’s die zich meteen vastzetten in je hersenschors. Met een soort visuele ‘middelpunt 
zoekende kracht’. Zoals de man daar in zijn keurige regenjas in de deuropening van zijn eigen 
tabakszaak staat. Hij werd vermoedelijk in 1953 vereeuwigd. Adres: Voorstraat 28 Delfshaven.
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50+ Oogzorgweken. Doe mee!
Heeft u last van droge of tranende ogen? Komen er oogziekten voor in uw familie? Ervaart u 
klachten met uw bril? Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril ligt of aan uw 
ogen. Daarom bestaat het gratis oogzorgconsult (ca. 30 min) uit twee onderdelen: (1) screening 
van gezichtsvermogen en ooggezondheid door de oogmeetkundige en (2) controle van uw bril 
door de multifocaalspecialist. Afsluitend ontvangt u een zichtadvies voor de optimale zorg van 
uw ogen. Het consult heeft een signalerende functie en stuurt indien nodig aan op verder onder-
zoek. Bel voor een afspraak voor een gratis oogzorgconsult van 1 t/m 31 augustus voor direct 
duidelijkheid over uw zicht en ooggezondheid. Met diverse specialisten en oogartsen in huis bent 
u bij De Hesse Optiek & Oogzorg aan het juiste adres: P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Tel: 
010 236 1939. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt Heritage Auction Europe 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 Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. 
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 Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. 
Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer 
informatie: 030-6063944.

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

Vier de zomer! Bij De Dames op Leefgoed de Olifant
  Heerlijk op het terras 
van restaurant De 
Dames in het zonnetje 
of lekker in de scha-
duw. Een verfrissend 
zomers briesje over 
het terras met een 
heerlijk glaasje koel 
bier waar de druppels 
uitnodigend langs het 
glas lopen. Lonkend 
om gedronken te 
worden. Of een heerlijk 
wijntje dat je verkoelt 
bij iedere slok of een 
uitnodigend koel glas fris. Dan is het tijd er lekker iets bij te eten, dat kan natuurlijk met een heer-
lijke lunch of mooi diner, met verse groenten uit eigen tuin. Maaltijdsalades met geitenkaas, zalm 
of kip, maar ook hoofdgerechten vis, vlees of vegetarisch, ons team maakt het met veel passie 
voor je. Kijk op de website www.leefgoed.nl, maak je keuze en reserveer, dan weet je zeker dat je 
een mooi plaatsje hebt. Beleef de zomer op het Leefgoed!   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel: 0180-820244

 Zaterdagen 28 augustus en 4 september

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeu-
ring voor verlengen van uw rijbewijs? 
Keuringsdagen oogarts: 28 augustus en 
4 september. Kosten: € 85. Keuringslo-
catie: De Hesse Optiek & Oogzorg, 
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. 
Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis 
parkeren. Zorgdomein. Coronamaatre-
gelen. Op afspraak: 010-2361939 (di 
t/m za).

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegel-
albums van opa op zolder. Een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzame-
ling deskundig en gratis wil laten 
beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij Heritage Auction Eu-
rope, Energieweg 7, IJsselstein, nabij 
Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon 
geopend. Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. 
Info: 030-6063944 of kijk op www.
ha-europe.com. 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 don-
derdag terecht bij Heritage Auction 
Europe, Energieweg 7 te IJsselstein 
(vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur. Ook in deze coronatijd 
gewoon geopend.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe 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. Ook in deze coronatijd 
gewoon geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-
6063944.   
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ARTIHOVE waar kunst en emotie in harmonie, beeldend, samenkomen

In onze internationaal gerenommeerde kunstgalerie kunt u kunstobjecten en kunstgerelateerde 
geschenken aankopen. De galerie ligt op ons mooie landgoed Vidaa met artistieke beeldentuin 
omringd door prachtige flora en fauna.
Hier kunt u in een serene omgeving wandelen en inspiratie opdoen. 

De sfeervolle binnen- en buitenruimtes van ons landgoed lenen zich tevens bij uitstek voor 
o.a. bruiloften, vergaderingen en samenkomsten. 

U vindt Artihove op slechts 10 minuten rijafstand van Rotterdam.

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek  
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl



Een groot deel van de productie werd 
ingevoerd vanuit het hoofdbedrijf in 
Antwerpen. Op de Schiekade was de 
verpakkingsafdeling, waar veel dames 
werkten, en de expeditie en opslag 
met de heer Smits aan het hoofd. Op 
de eerste verdieping was het kantoor. 
Daar heb ik later circa twee jaar als 
facturist gewerkt. Om die functie te 
kunnen bereiken moesten er eerst 
eenvoudiger werkzaamheden worden 
gedaan. Ik kreeg een dienstfiets tot 
mijn beschikking om op het hoofd-
postkantoor aan de Coolsingel de 
dagelijkse post op te halen (postbus 
998). Terug op kantoor moest ik dan 
de post uitsorteren voor de verschil-
lende afdelingen. Veel post ging naar 
de heer S(imon) Bijl, chef de bureau 
van de boekhouding, de rest naar 

de directeur, de heer Broeder, en de 
procuratiehouder, de heer Bredemeijer, 
die ook de CHROMO-plaatjes van 
teksten voorzag. Die plaatjes kon 
de consument sparen op basis van 
een puntensysteem. De CHROMOS 
handelden over de (wereld)geschiede-
nis, wetenschappelijke onderwerpen, 
planten en dieren van allerlei soort en 
ze brachten je algemene ontwikkeling 
beslist op een hoger niveau. Zelf heb 
ik nog een compleet album met plaat-
jes, waar ik geregeld in rondneus.

Spoedbestellingen
Terug naar mijn dagelijkse werk-
zaamheden. Er moesten wel eens 
spoedbestellingen naar winkeliers 
worden weggebracht in Rotterdam 
en omstreken. Daar was ik natuurlijk 

de geknipte persoon voor met mijn 
dienstfiets. Een volle bagagedrager 
met allerlei soep/aroma/bouillon-
artikelen en op naar de ongeduldige 
detaillist, die natuurlijk geen nee 
aan de klant kon verkopen. Leuk en 
afwisselend was ook als je de door 
de winkelier behaalde jaarbonus (op 
basis van zijn omzet) contant kon 
gaan uitkeren. Je kreeg dan een aantal 
creditnota’s van de heer Bijl mee, plus 
de vereiste bedragen en kon de betref-
fende winkelier gelukkig maken met 
het behaalde bonusbedrag. Je was dan 
altijd welkom.
De verkoop werd aangestuurd door de 
algemeen directeur, de heer Broeder – 
tegenwoordig zou je zeggen de CEO 
– met een tiental vertegenwoordigers 
in den lande, bijna allen voorzien 
van een auto-van-de-zaak, merk: 
Opel-Olympia, die eens per maand op 
zaterdagmorgen op het kantoor in Rot-
terdam voor nader beraad en nieuwe 
instructies bij elkaar kwamen. Het 
waren, ook voor ons kantoormensen, 
gezellige ochtenden met veel heen-en-
weer geloop, gepraat en gelach. Veel 
namen van die vertegenwoordigers 
herinner ik me nog; Ruissen, die 
Zeeland bewerkte, Hoppe met Den 
Haag e.o. als werkterrein, Thomas 
in Groningen/Drenthe, Van Veen in 
Noord-Brabant, Van Meurs in Rotter-
dam (die alles op de fiets deed), Baas 
en Van Os in de regio Amsterdam.

Kettingformulieren
Ik was zo’n twee jaar facturist. Dat be-
tekende tikken (raggen) op een specia-
le typemachine met kettingformulieren 
in vijfvoud (twee witte originelen en 
drie kopieën in kleur) met er tussenin 
carbonlinten. Die braken wel eens 
af en dan kon je opnieuw beginnen. 
Natuurlijk moest al het tikwerk nage-
keken worden. Dat deed Bep Rutten, 
een aardige dame, die verloofd was 
met de heer Bijl en die netjes met een 
rood potlood aangaf waar de fout zat. 
Ook hier zitten nog veel namen van 

grossiers en winkeliers in mijn hoofd: 
de Mapo, de Coöp. “Vooruitgang” 
en de HAKA (HandelsKamer) allen 
in Rotterdam, Coöp. de “Sperwer” 
in Utrecht, Duvekot/Goes, Bindels/
Hoensbroek en vele anderen.

Ontslag
Namen van medewerkers op kantoor 
die ik me herinner: Joop van Ves-
sem, Ton Bakkes (met wie ik nog op 
boksles ben geweest), Jaap Adriaanse, 
Alex van Amsterdam, Henk Lammers, 
Piet v.d. Boogaard en Willie Tettero, 
een spontane lachebek. Je denkt na 
al die jaren: hoe zou het deze mensen 
allemaal vergaan zijn, bijna driekwart 
eeuw later. Zelf heb ik in april 1953 
ontslag bij de firma genomen en kon 
mij daarna volledig gaan concentre-
ren op het examen van de vijfjarige 
handelsavondschool Mercurius dat in 
juni plaatsvond en waar ik gelukkig 
met goede cijfers voor slaagde. Aan-
sluitend hierop moest ik mijn militaire 
dienstplicht gaan vervullen.

Prima opkikker
Met de OXO maatschappij ging het 
minder goed. In Nederland werd het 
bedrijf, vele jaren later weliswaar, 
opgeheven/verkocht. Het merk 
OXO is, naar ik meen, destijds door 
Unilever overgenomen en bestaat dus 
nog in Nederland. In België kan je 
OXO-bouillon nog steeds in de café’s 
drinken. Een prima opkikker, zowel 
voor warme als voor koude dagen.

Kees van der Sijs
Barendrecht
sijs@planet.nl
0180-616086

OXO, Rotterdamse smaakmaker
Als jongmaatje kwam ik in 1950 te werken bij de Nederlandse 
OXO Maatschappij op de Schiekade 48 in Rotterdam. Er was in 
dat jaar net een naamwisseling aan de gang, voorheen heette 
het bedrijf: Nederlandse LIEBIG Maatschappij. Ik kon dus gelijk 
aan de bak om bijvoorbeeld nieuwe adresenveloppen te gaan tik-
ken. De OXO produceerde en verkocht soep in allerlei smaken, 
bouillon en soeparoma. Verder corned beef in blik onder de naam 
Fray Bentos, afkomstig uit Argentinië. 
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Producten van Liebig

Plaatjes in het CHROMO-album van Kees van der Sijs

Stotterende 
bijrijder
In de jaren ’67, ’68 en ’69 was 
ik chauffeur bij brouwerij 
d’Oranjeboom in Rotterdam. 
Daarna moest ik in militaire 
dienst. Namen van collega’s bij 
Oranjeboom die ik me herinner 
zijn de gebroeders Voortman, 
v.d. Weide, Van Zanten, Coen-
radie en De Jager.

Ook herinner ik me de bijrijders. Zo 
was er een bijrijder die bang was voor 
de ratten in de kelder van een café op 
het Noordereiland. De fusten bier wer-
den in de kelder via een zogenaamde 
kurkenzak opgevangen via een open 
kelderluik. Een klein hondje gleed over 
de gladde vloer zo het luik in en viel 
bij de bijrijder in zijn nek die daar net 
bezig was met de kurkenzak. Hij was in 
no time uit de kelder, omdat hij aan de 
ratten dacht. Enorm geschrokken!

Jas
Ik ben ook een keer met een bijrijder 
op pad geweest die stotterde. Iedereen 
rookte toen nog en mijn peukje waaide 
door het open raam terug op mijn jas 
achter mij. Hij zei: “Je jas, jas, jas, 
jas… staat in brand!” Maar toen zat er 
al een gat in!

P,p,p,pils
Ook reden we een straat in zonder te 
zien dat dit niet mocht. Hij zei: “Je mag, 
mag, mag, mag, hier, hier…. niet in.” 
Maar toen was ik al door de straat heen. 
“Laat, laat maar”, zei hij.
In de kantine deed hij de deur open 
en liep naar de bar en zei: “P, p,p,p…
pils.” En dan was hij precies bij de bar 
aangekomen.

‘Morge’
Geregeld werden er aan de Nassau-
kade scheepjes gelost met gerst uit 
Frankrijk. Dit ging met een zogeheten 
worm. Dat is een pijp die het gerst 
naar boven bracht, zo in de kiepauto. 
Ouwe Koos stond in het schip om de 
gerst bij te scheppen. En deze man zei 
altijd: “Morge.” Zowel ’s middags als ’s 
avonds….
De schipper had tussen de twee ruimen 
kippen in een soort ruimte met gaas er 
boven. Koos was klaar en kwam met de 
trap uit het ruim en de kip deed ‘Tok-
toktok’. Precies toen hij boven het ruim 
uitkeek. En wat zei Koos? “Morge!” 
Tegen de kip…

W.A. van Bezooijen
Molentienden 120
3253 VH Ouddorp

Een voorbeeld van de educatieve CHRO-
MO-plaatjes: het Suez kanaal

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Beleef Schiedam vanaf het water
Maak kennis met Schiedam en zijn jenevergeschiedenis en vaar 
in de fluisterboot langs imposante monumentale pakhuizen en 
distilleerderijen, branderijen, authentieke bruggen, langs de hoogste 
molens van de wereld en langs historische schepen. De gids vertelt wat u 
onderweg ziet. Na afloop kunt u terecht in de winkel van Museummolen 
de Walvisch voor bakproducten voor o.a. pannenkoeken en brood, 
gemalen door de Schiedamse molen De Vrijheid en voor een kopje 
koffie, kopje thee of een glaasje frisdrank kunt u terecht in de winkel.

Afvaarten 
Vanaf 1 juni tot en met 31 oktober 2021
Dinsdag t/m zondag om 11.30, 13.30 en 15.00 uur
Duur rondvaart circa 60 minuten.

Tarieven
€ 8,00 per volwassene
€ 4,00 kinderen 4 t/m 12 jaar
Kinderen t/m 3 jaar gratis (op schoot geen eigen zitplaats)

Kaartverkoop 
  I-punt de Waag Lange Kerkstraat 39 Schiedam 010-4733000
  Aan de kassa in Museummolen 
 de Walvisch (vol is vol)

Inlichtingen en boekingen 
www.rondvaartenschiedam.nl
Vertrek en aankomstplaats 
De steiger naast Museummolen De 
Walvisch Westvest 229, Schiedam

Kortingsbon

Twee voor de 
prijs van één                                         
Bij inlevering van deze bon 
betaalt u € 8,00 voor twee tickets
Geldig tot en met 31 oktober 2021

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 4,985 kilo

Frieslanders    



op de terugweg nog erg goed 
van pas komen.

We waren bezig met de voorbereidin-
gen, maar plotseling, drie dagen voor 
het vertrek, kreeg ik een stekende 
pijn in mijn knie en dat ging niet 
meer over. Goede raad was duur. De 
huisarts kon niet anders doen dan 
pijnstillers meegeven en we wilden 
de plannen niet opgeven. Met twee 
elleboogkrukken zijn we vertrokken.

Bekend terrein
De reis verliep voorspoedig, met 
nog wat sneeuw in de Ardennen, 
en via enkele campings die in de 
winter geopend zijn, naar onze eerste 
verblijfscamping in Le Brusc, aan de 
zuidkust. Dit was bekend terrein voor 
ons en we hadden hier een plezierige 
tijd, afgezien van veel pijn tijdens het 
lopen, maar ik liet me er niet door 
weerhouden om van de vakantie te 
genieten.

Na de eerste maand vertrokken we 
naar Italië, via een mooie kustroute 
over de tolweg, met links uitzicht op 
de Alpen en rechts op de Middel-
landse Zee. Eenmaal op de tolweg 
langs de kust van Italië naar het 
zuiden, passeerden we een enorme 
hoeveelheid tunneltjes. We hebben ze 
geteld en een rebus van de hoeveel-
heid gemaakt voor de toen nog jonge 
kleinkinderen. In Italië word je trou-

wens met een paar vervelende dingen 
geconfronteerd. Na de meestal grote 
en luxe parkeerplaatsen in Frankrijk 
vielen de veel te kleine en volle 
parkings langs de tolweg erg tegen, 
evenals de plaatsen op de campings 
die nogal krap zijn.

Beeldschone dorpjes
Het genieten van Italië begon in het 
kustgebied Cinque Terre. Vijf tegen 
de kust geplakte beeldschone dorpjes. 
Je kunt ze niet afrijden met de auto, 
maar er rijdt een trein, waar je uit 
en in kunt 
stappen in 
elk plaatsje. 
Lopen langs 
het hele stuk is 
ook mogelijk, 
maar niet met 
krukken. Wij liepen een deel, het 
minst moeilijke, de Via dell’ Amore 
met prachtig uitzicht over de Middel-
landse Zee en het kustgebied.

Betaalautomaat
Na dit gebied trokken we verder, eerst 
via een tolweg, het binnenland van 
Toscane, ons doel, in. Voor het laatste 
deel tolweg trokken we een ticket en 
voor we de weg verlieten, wilden we 

betalen. Maar dat ging zomaar niet. 
De betaalautomaat van het onbe-
mande betaalstation weigerde onze 
bankpassen.
Wat te doen? Uit een luidspreker wer-
den we in onverstaanbaar Italiaans en 
later in belabberd Engels toegespro-
ken. Uiteindelijk ging de slagboom 
open en begrepen we dat we maar 
moesten betalen bij de volgende 
mogelijkheid. Die kwam er echter 
niet, want we verlieten de tolweg om 
over de binnenwegen verder Toscane 
in te trekken. De ticket maar goed 

bewaren voor 
de terugweg, 
dachten we.

Eenmaal 
in Toscane 
bezochten we 

de prachtige steden, dorpen en musea, 
waarover je voldoende informatie 
vindt, voor en tijdens de reis. We 
kozen zo mogelijk voor kleine, een-
voudige campings, wat best lastig is 
in Italië. Eén bezochte camping wil ik 
wel beschrijven. We kwamen terecht 
bij een “wijnboer”, nou ja…. Het ter-
rein bleek een hobbelig grasveld, het 
sanitair paste beter in een achterge-
bleven ontwikkelingsland. De man 
speelde het klaar in zijn gebrekkige 
Engels nog wat dubbelzinnige op-
merkingen te maken en zijn wijn was 
net zo vies als de man zelf. Geluk-
kig vergat hij bij het betalen van het 
campinggeld dat we ook wat flessen 
wijn hadden geprobeerd. Ze waren 
namelijk het betalen niet waard.

Gebochelde
Vanaf een mooiere camping konden 
we via een excursie Florence 
bezoeken. Geen parkeerproblemen 
dus. Wij hadden het geluk dat de bus 
voor ons juist vol was en we samen 
met de taxi naar Florence werden 
gebracht. Helaas, in Florence regende 
het heel de dag. Met een cape over de 
rugtassen leken we op Quasimodo, de 
gebochelde uit Parijs. Toch hebben 
we er prachtige bezienswaardigheden 
bezocht. In een museum vroeg de 
dame aan de kassa of mijn man mij 

vergezelde. “Natuurlijk”, zeiden wij. 
Toen mocht hij gratis naar binnen. 
En bij de lift werd de deur voor ons 
geopend en boven stond weer iemand 
klaar om ons uit de lift te begeleiden. 
Op straat week ook iedereen opzij, 
als ik tussen mijn krukken aankwam, 
ook jongeren. Kom daar hier eens 
om. Eenmaal thuis werden de kruk-
ken weer bijna onder me vandaan 
geschopt.

We genoten van Toscane, van de 
mooie plaatsen, de natuur, het lekkere 
eten en daarbij de heerlijke wijnen en 
het Italiaanse ijs. En dat ondanks de 
pijn in de knie, die niet van wijken 
wilde weten.

Spannend avontuur
Het einde was in zicht. Via Pisa, dat 
we ook nog bezochten, reisden we 
terug. Het ticket hebben we niet meer 
kunnen betalen. Via de Col de la 
Maddalena reden we naar Frankrijk 
terug. Bovenop de nog schitterend 
wit besneeuwde Col en met een strak-
blauwe lucht beleefden we nog een 
spannend avontuur. Wij reden om-
hoog op een smal gedeelte, met rechts 
van ons de afgrond. We naderden een 
bocht naar links en plotseling kwam 
van bovenaf een grote vrachtwagen 
de hoek om. Passeren was onmoge-
lijk en voor hem was het ook niet 
mogelijk achteruit de hoek terug te 
nemen. Hierdoor waren wij genood-
zaakt ons, met de caravan erachter, 
achteruit te laten zakken. “Oef!”, dat 
was niet leuk! Maar het lukte en nadat 
de vrachtwagen ons gepasseerd was, 
lukte het ook nog om onze combinatie 
weer omhoog te trekken. Leve de 
Subaru met vierwielaandrijving. Maar 
het zweet stond ons op de rug.
De verdere terugreis verliep zonder 
problemen en met veel mooie herin-
neringen kwamen we weer thuis. 
De knie bleek versleten en is later 
vervangen.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Op krukken op vakantie
Het was de 
winter van 2004 
en we maakten 
plannen om met 

de caravan in maart en april 
naar Zuid-Frankrijk en Italië 
te gaan. Inmiddels hadden 
we tot blijdschap van manlief 
een vierwiel aangedreven 
tweedehands, maar o zo so-
lide, auto aangeschaft. Voor 
nog wat winterse gladheid 
hoefden we dus niet zo bang 
te zijn. Het zou ons trouwens 
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De beeldschone dorpjes van Cinque Terre

Pizza eten in Italië

Rollen in de sneeuw

Begin december 1973 was 
ik alleen op vakantie in de 
Zwitserse wintersportplaats 
Laaks-Flims. Vakantie is niet 
helemaal het goede woord; ik 
was in dit luxueuze resort op 
uitnodiging van het Zwitsers 
Verkeersbureau. In ruil voor 
een mooi groot artikel in Het 
Vrije Volk mocht ik gratis vijf 
dagen vertoeven in de sneeuw. 
Ik zag dit snoepreisje puur als 
vakantie. Skiën kan ik als de 
beste, dus vermaakte ik mij 
prima tussen die best aardige, 
maar humorloze Zwitsers. Ik 
logeerde in het Schlosshotel.

‘s Avonds in de eetzaal verorber ik een 
smakelijke maaltijd. Na het voorafje, 
in afwachting van het hoofdgerecht, 
staat er plots een bloedmooie dame met 
lang donkerblond haar aan mijn tafel. 
Zij stelt zich, ín het Engels, voor als 
Catherine en zegt dat haar man en zij 
het een beetje triest vinden dat ik zo al-
leen aan tafel zit. Zij vraagt of ik bij hen 
verder wil dineren. Ik zeg: ‘a very good 
idea’. Zo wordt de rest van de eetsessie 
een stuk gezelliger. Haar man, Laurent, 
is lector geografie aan de universiteit 
van Lausanne. Het echtpaar blijkt drie 
jonge zonen te hebben, die thuis veilig 
zijn bij opa en oma. Met Catherine heb 
ik haast automatisch het meest contact. 
De volgende dag vermaak ik mij op de 
prachtige skipistes. Om een uur of drie 
keer ik terug naar het hotel en vind in 
mijn hotelkamer een briefje onder mijn 
deur. Catherine schrijft: ‘Lets go for a 
walk at about 4.30; See you in the hall’. 
Wow, hoe progressief. Zij nodigt mij 
uit voor een wandeling. Natúúrlijk wil 
ik, als vrij man, met haar wandelen. 
Ik ben 28 jaar. In de kracht van mijn 
leven. Zij is slechts drie jaar ouder en 
wil kennelijk een ‘verzetje’. Ingrediën-
ten voor een korte affaire. Het sneeuwt 
zachtjes buiten. Geen grap, het glib-
berige voetpad noodt ons elkaar stevig 
vast te houden. Wij struikelen half en 
verdorie, rollen ineens saampjes in een 
flinke berg sneeuw. Vervolgens zien wij 
elkaar iedere dag. Wij skiën veel samen, 
zwemmen soms in het thermalbad. 
Tussen het skiën door spijbelen wij 
soms een beetje. Wij houden dan een 
romantische rustpauze in mijn kamer. 
Het worden vijf supermooie dagen. Ik 
heb haar nog een paar keer terug gezien, 
tijdens ‘long weekends’ in Parijs. Dat 
weekje in de sneeuw blijft één van 
mijn mooiste vakanties. Maar het slot 
van dit verhaal is het allermooist. Vlak 
na thuiskomst ontmoet ik een andere 
Catrien. Met haar woon ik nu 47 jaar 
samen. Wij hebben twee lieve kinderen, 
een zoon en dochter van 36 en 34 
jaar en genieten van een kleinzoon 
(één jaar). Ja, met Catrien heb ik ook 
geskied, en ik moet toegeven dat die 
vakantiereis in Tirol, nóg beter is beval-
len. Maar da’s weer een ander verhaal!

Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

“Zijn wijn was net 
zo vies als de man zelf”

“H
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Rijnmond vanuit 
de wolken

De opvolger van 
‘Rotterdam vanuit 
de wolken’ is er: 
Rijnmond vanuit 
de wolken. Na 
het succesvolle 
luchtfotoboek met 
foto’s van Bart Hofmeester is er nu een soortgelijk boek 
samengesteld maar dan met foto’s uit Rotterdam en vooral de 
regio rond Rotterdam.

Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was spe-
cialist in luchtfotografie. 
Over zijn werk verscheen 
vorig jaar het boek ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’. 
En dat blijft nog steeds een absolute bestseller. Het boek geeft 
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit de 
lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit de 
tienduizenden die Hofmeester er maakte. Het boek is inmiddels 
aan de tweede druk toe.

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

Wandbord Rotterdam als
paradijs

Een metalen wandbord met een leuke 
spreuk over Rotterdam: ‘In de hemel is 
het paradijs, op aarde hebben we Rot-
terdam’. Grappig voor in de keuken, in 
het werkschuurtje, de hobbykamer, het 
café of waar dan ook! Formaat 30 x 20 cm met 4 ophangogen. 
Netjes verpakt..

Rotterdam Oude en Nieuwe Wes-
ten Scheepvaartkwartier in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep de 
Does over het Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen de Westensin-
gel en de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen 
van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen van de 
Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de Spido rond-
vaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. Vele straten 
passeren de revue. Misschien ook die van u!

Thee of koffie op z’n Rotterdams

Nieuw in ons assortiment: een set van 
zes geinige onderzetters voor thee of 
koffie met grappige Rotterdamse tek-
sten, iconische plaatjes van de Maasstad 
én logo’s van De Oud-Rotterdammer. 
Die mogen bij u thuis natuurlijk ook 
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestel-
len.

De Natte T-Doek
De Natte T-Doek is 
terug! Al enige tijd was 
dit populaire product 
uitverkocht, maar er 
is een nieuwe voorraad binnen. Wees er 
snel bij, want ze vliegen de deur uit! Leuk als cadeautje voor 
verjaardagen, jubilea of als stille hint naar huisgenoten. Een 
ludieke theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de 
tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De kwalitatief hoog-
waardig gewoven theedoek met ophanglus is van 100 procent 
katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en voorzien van een 
banderol.

Rotterdam Zuidwijk in de 20e 
eeuw

Fer Huizer verzamelde in de loop der 
jaren een immens archief aan foto’s 
van Zuidwijk, de wijk waar hij zelf op-
groeide. Enthousiast geworden door de 
boeken van het echtpaar De Does over 
andere Rotterdamse wijken, besloot hij zelf ook zo’n boek 
over Zuidwijk te maken. Na een zeer grondige selectie bleven 
er ruim 200 foto’s over die de geschiedenis van Zuidwijk schit-
terend in beeld brengen.

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

€ 39,95 € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 14.95

€ 14,95

€ 8,95 € 14,95 € 24,95

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten: 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam vanuit de wolken: (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €   7,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De gast uit het Rifgebergte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 21,99
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  14,95
Rotterdam Vreewijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

 
     Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Ja, ik bestel:

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Let op! Oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig. Dinsdag 10 augustus 2021
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Zo kwam ik kris-krassend door de 
hele regio, iets dat later, toen ik een 
tijdje taxi-chauffeur was, goed van 
pas kwam. Eerder schreef ik al over 
de mooie lijn 48 van destijds (OR juli 
2019), maar deze keer ga ik terug naar 
lijn 40 uit die tijd.

Omgenummerd
Buslijn 40 was al sinds de oorlog, tot 
1953 nog als lijn L, in dienst tussen 
Hillegersberg (Kootsche Kade) en 
Kethel (Schiedam) via Overschie en 
Schiedam Centrum. Rond 1960 werd 
deze lange lijn, ook vanwege het 
almaar drukker wordende autoverkeer, 
gesplitst in twee lijnen. Lijn 40 werd 
ingezet tussen station Schiedam en 
Kethel Tuindorp. Beperkt werd er 
doorgereden naar Kethel Kerk. Het 
overgebleven deel werd als lijn 60 
genummerd. De hernummering in 
1967, als voorbereiding op de grote 
veranderingen in het RET-lijnennet 
door de komst van de metro in 1968, 
zorgde ervoor dat vanaf 2 september 

1967 lijn 40 werd omgenummerd 
tot 53 en de lijn 60 kreeg z’n oude 
nummer 40 terug. Van Station Noord 
in Hillegersberg via de Kleiweg, de 
Overschiese Kleiweg, Overschie, de 
Spaanse polder en station Schiedam 
werd Schiedam Centrum bereikt. Het 
eindpunt Emmaplein werd gedeeld 
met buslijn 38 naar Crooswijk en 
RTM-lijn 50 naar Hoogvliet. Het was 
een mooie rit door het deels nog lan-
delijke noordwesten van Rotterdam.

Smalle weggetjes
Hoewel er soms ook andere bustypen 
reden, werd er meestal gebruik ge-
maakt van de serie 300. Deze bussen 
waren vooral wat smaller en korter 
uitgevoerd dan andere bussen in die 
tijd. Serie 300 (Leyland Leopard uit 
1967) werd vooral ingezet op minder 
drukke lijnen en waar er over smalle 
weggetjes en dijkjes moest worden ge-
reden, zoals lijn 34 tussen Ziekenhuis 
Dijkzigt en Capelle Middelwatering 
(via de Nessedijk of via Kralingse 

Veer) en lijn 65 naar Poortugaal. Voor 
lijn 40 was dat vooral nodig vanwege 
de route over de Hoge Brug en door 
de Overschiese Dorpsstraat die toen 
nog het karakter had van een dorps-
straat uit vervlogen tijden en het meest 
doet denken aan het straatje van Malle 
Pietje uit de TV-serie Swiebertje. 
Ook de Overschiese Kleiweg was erg 
landelijk en niet zelden moest er in 
een inham worden gewacht op een 
tegenligger

Dubbel-klutsen
Druk was het eigenlijk nooit, maar 
wellicht was het in de spitsuren wel 
drukker met de werklieden die in de 
Spaanse polder werkten. De uurdienst 
overdag zorgde ervoor dat je ook wel 
een praatje met de chauffeur kon heb-
ben vanaf de voorste bank. Het waren 
nog handgeschakelde bussen, mis-
schien zelfs wel met ‘dubbel-klutsen’. 
De chauffeur schakelde aan een stuk 
door, herinner ik me.

Onbezorgde dwalingen
Ik sloeg ook weleens een rit met lijn 
40 over. Door de uurdienst stond de 
bus niet altijd vertrekklaar op een be-
ginpunt en mijn geduld in die tijd was 
nog ver te zoeken. Ik koos dan een an-
dere bus of nam de tram. Anderen heb-
ben dan herinneringen aan vakantie in 
het buitenland, aan het strand of in de 
bergen met een tentje, ik vooral aan al 
de onbezorgde dwalingen door Rot-
terdam en omstreken. Voor een deel 
zou je het nu over kunnen doen, maar 
de sfeer van vroeger, de oude bussen 
en de ver doorgetrokken bebouwingen 
maken het toch heel anders.

Ook tegenwoordig kennen we nog een 
RET-buslijn 40, die sinds december 
2008 tussen Rotterdam Centraal 
Station en station Delft rijdt, ook via 
Overschie. Een rit die zeker ook de 
moeite waard is. Langs de Zweth, 
langs de Schie zo naar het gezellige 
centrum van Delft. OV-kaart mee, 
mobieltje uit, goeie plek bij het raam 
en gaan!

John F. Stevens
John.Stevens@NS.NL  

 RET-buslijn 40, een interlokale stadslijn   
Als jongste zoon van relatief ‘oude’ ouders, met een moeilijk ter been zijnde moeder, was het in de 
jaren zeventig voor ons niet gebruikelijk op vakantie te gaan. Het beperkte zich tot een enkele dag-
trip naar Madurodam, of een dagje strand van Hoek van Holland waar we op de fiets naartoe gin-
gen. De lange zomervakantie van school gaf daardoor soms ook wat verveling. Vanaf m’n twaalfde 
jaar kreeg ik soms een weekabonnement voor het RET-net om Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen 
per openbaar vervoer te doorkruisen. Toen kon dat nog op die leeftijd.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden negatieven werd al eerder 
een fraai fotoboek samengesteld, ‘ 
Rotterdam vanuit de wolken’. Nu 
is er een waardige opvolger die 
nog een stap verder gaat: ‘Rijn-
mond vanuit de wolken’. Met niet 
alleen luchtfoto’s van Rotterdam 
van vroeger, maar ook van omrin-
gende gemeenten als Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis, Hoek van 
Holland, Ridderkerk, Barendrecht, 
Hoogvliet, Spijkenisse, Capelle- 
en Krimpen aan den IJssel. De 
Oud-Rotterdammer publiceert in 
samenwerking met Watermerk BV 
foto’s uit het boek. Telkens met de 
vraag of u als lezer nog iets kunt 
toevoegen aan het fotobijschrift. 
Een herinnering, een anekdote of 
wetenswaardigheid.  

 22 mei 1980: Capelle aan den IJssel richting de nieuw te bouwen wijken Schollevaar en Zevenkamp met links in de verte Ommoord. Beneden de zeer her-
kenbare Era-� ats aan de Purmer- en Beemsterhoek langs de Abraham van Rijckevorselweg in de wijk Oostgaarde. Daarboven loopt eerst de ‘s-Gravenweg 

en daarachter de Bermweg. (C)Roel Dijkstra – Foto Bart Hofmeester   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Kriskras door Rotterdam met buslijn 40   
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Onlangs zwierf ik door Bergpolder, 
Blijdorp en Proveniersbuurt, mijn 
geboorte-, school- en vriendenbuurten. 
Vanuit de Insulindestraat (vlakbij de 
Gordelweg) naar de Albert Jozef-
school in de Klein Coolstraat lopen, 
tweemaal per dag; ach, dan kwam je 
altijd iets tegen dat interessant of leuk 
kon zijn. Vooral de leraren op school, 
H.P.H. Geurts (Heintje, Pietje, Hein-
tje) hoofdonderwijzer, L.H.J.J. Krol, 
Dries, Spee, Schiphorst, Huizinga, 
en de dames Hooydonk, Hofstede, 
v/t Hart, en De Graaf, die zo heerlijk 
met haar ring op je hoofd kon slaan, 
kwamen hiervoor in aanmerking.

Wederopbouw
Op de kop van de Heulstraat en de 
Vlaggemanstraat waren twee kale 
landjes waar weer huizen werden 
gebouwd. Dat gebeurde nog met 
betonnen palen met kop en stoomhei-
machine. Een van de bouwproducten 
was ongebluste kalk. Een klein stukje 
van dat spul in de inktpot gaf een 
heel mooi effect (plafond). De dader 
lag natuurlijk op het kerkhof! Op de 
Schieweg, tussen Heulstraat en de 

Bergweg, was eerst de muziekwinkel 
van Stam en daarna de boekhandel 
van Mazijk. Een stukje verder op het 
pleintje stonden bankjes waarop regel-
matig oudere heren van hun pensioen 
en hun pruimtabak zaten te genieten. 
Een keer was ik de pineut. Een van de 
‘heren’ vroeg me dichterbij te komen, 
mijn hand uit te steken en mijn ogen 
dicht te doen. Wist ik veel! Ik voelde 
iets nattigs in mijn hand en jawel…… 
’n natte pruim! Onze revanche kwam 
een dag later. Dezelfde heren op het 
bankje, met hoed op! Even achter 
hen langslopen….. en ze konden hun 
hoeden van het dak van het tramhuisje 
gaan halen, met behulp van ’n ladder.

Kerstliedjes
Tussen de middag, als we niet thuis 
aten maar op school, gingen we 
dikwijls bij het Groothandelsgebouw 
in aanbouw kijken, of bij station 
DP (Delftse Poort) proberen een 
spoorwagon weg te duwen. Even met 
een paar jongens de gang erin, en 
dan wegwezen. In de kerk van de H. 
Rozenkrans op de Provenierssingel 
zongen wij met onze klas met Kerst-

mis onze gezangen onder leiding van 
meester Krol; twee keer, om 3 en om 
6 uur. Het Stille Nacht, vierstemmig, 
en in het Duits…… geweldige herin-
nering. Ook mocht ik samen met Ton 
Klute veel kerstliedjes voorzingen. 
Pastoor van deze kerk was pastoor 
Nico Apeldoorn, die in het verzet veel 
goeds heeft gedaan. Er is in Rot-
terdam Hoogvliet ’n straat naar hem 
vernoemd. Fijne man!

Leunstoel
In onze klas zat een jongen uit 
Pijnacker, Gerard Schilte, die elke 
dag met het Hofpleintreintje vanuit 
zijn woonplaats naar station Bergweg 
kwam. Beetje boersig type met rood 
haar. Op een middag, net van huis, 
stond bij het fl at in de Abraham Kuy-
perlaan een grote leunstoel, met hoge 
rugleuning en op wieltjes. Gerard nam 
plaats in de stoel en wij mochten hem 
voortduwen. Bij het oversteken van 
de Schieweg, bij de Bergselaan, bleek 
dat de rolstoelwieltjes precies in de 
tramrails pasten. Dit trok de aandacht 
van omstanders die dit geintje wel 
konden waarderen. Vooral toen lijn 3 
of 5, dat weet ik niet meer, ter hoogte 
van de Vlaggemanstraat luid bellend 
achter ons kwam rijden. De bestuur-
der stak zijn hoofd uit de zijdeur en 
schreeuwde of we niet van de rails af 

konden gaan, waarop Gerard laconiek 
terug schreeuwde: wij wel, maar jij 
niet! Bij het kruispunt Walenburger-
weg hebben we de rolstoel uit de rails 
getild en op eigen kracht, met Gerard 
erin, de hol van de Walenburgerweg 
laten afrijden, waar de tocht eindigde 
tegen een lantaarnpaal.

V-1
Zondag 18 maart 1945 om half acht 
‘s morgens gingen mijn moeder, broer 
Corrie en ik naar de mis in de H. Fa-
miliekerk. Broer Jan bleef ziek thuis. 
Op de hoek Insulindestraat/Tak van 
Poortvlietstraat zagen we een grote 
rooie bol aan de hemel. Hierop volgde 

een enorme knal waardoor we languit 
op straat lagen, niet wetend wat er 
gebeurde. Broek kapot, knieën kapot. 
Moeder liep snel terug naar huis, maar 
met Jan was niets aan de hand. Vervol-
gens zijn we toch naar de kerk gegaan, 
waar we hoorden van de V1 die in de 
Treubstraat terecht was gekomen. Dit 
zijn zo gedachten die bij je opkomen 
bij zo’n wandeling. Leuke gedachten, 
maar ook minder leuke herinneringen. 
VRAAG: wie heeft er nog herinnerin-
gen aan de Haarlemmersteeg?

Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl  

 Dwalen door buurten waar je opgroeide   
Dwalen door buurten waar je opgroeide. Wat is er leuker en 
mooier dan dat? Vooral als je al tachtig jaar bent en je nog 
gezond en wel kan genieten van wat er is veranderd en wat, 
volgens je geheugen, hetzelfde is gebleven.

 Gerard was met zijn familie op weg naar de Heilige Familiekerk in de Voorburgstraat   

Incl. soep, koud/warm, buffet, dessert,
live muziek & entertainment. Incl. koffie, thee

 gehele vaart en melk tijdens buffet. Inschepen 
11:30 uur. Vertrek: 12:00 uur. Terug: 16:00 uur.

IETS TE VIEREN?

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief
De vaarten vertrekken vanuit Spijkenisse | Beschikbaar voor afhuur

64,50
V.A. 

62,50
V.A. 

MOONLIGHT DINNER CRUISES

DAGTOCHTEN

Incl. soep, koud/warm buffet, 
dessert, live muziek & entertainment.
Inschepen 18:30 uur. 
Vertrek: 19:00 uur. Terug: 23:00 uur.

aug 11 | Brabantse Biesbosch
aug 19 | ‘s -Hertogenbosch sep 15| Alphen a/d Rijn

46,75
V.A. BRUNCH CRUISE

BRUNCH & DINNER CRUISES · DAGTOCHTEN

RESERVEREN? BEL 0181 - 626 126 · PARTYSCHEPEN.ORG

15, 29aug

04*, 05*, 19, 26
10, 17, 24, 31

sep
okt

07, 21, 28
19, 26*

nov
dec

14, 21aug
04*, 18, 25

 02*, 16, 23, 30
sep

okt
 06, 13*, 27

 11, 25*, 31*
nov

dec

RESERVEER ONLINE VIA RONDVAARTEUROPOORT.NL OF BEL 0174 - 820 374

Enjoy our harbour tours 
Genießen Sie unsere Hafenrundfahrt

RONDVAART EUROPOORT

Rondvaart Europoort

ZEEREUZEN & 

ZEEHONDEN SPOTTEN

V.A.

17,75

WWW.BERENBOOT.NL

WE VAREN WEER!

Parkhaven Rotterdam
RESERVEREN?

BEL 010-436 19 11

Kom genieten van onze rondvaart
van 2,5 uur met een heerlijk buffet!

DE BEREN BOOT

met deze 6 onderzetters
voor      14,95bezorgkosten 4,25

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op 
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl

thee of koffie
op z’n rotterdams
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gen en niet te vergeten ringen, 
een fl inke moer en passende bout 
voor het stuurmechanisme. Als 
we de lijst hadden gecheckt was 
het bouwen geblazen, samen met 
mijn broer.

Wij woonden in een straat met 
een trottoir aan beide kanten en 
op de vier hoeken waren garages 
met opritten. Dat was scheuren 
om de beurt, geweldig. En ‘s 
avonds parkeerden we het karretje 
gewoon op de stoep in het hoekje 
en de volgende morgen stond hij 
er gewoon nog.’’

Hongerwinter
De 77-jarige Maarten van der Bent 
stopte een handgeschreven epistel 
in de brievenbus en verwijst naar 
het door mij samengestelde boekje 
‘Annies barre tocht in de Hon-
gerwinter’. “Een mooi en vooral 
leesbaar boekje in een fraaie 
en harde omslag”, omschrijft 
hij. “In 1944-1945 hebben mijn 
grootouders – net als duizenden 
andere lotgenoten – die ellende 

ook doorgemaakt. Mannen in de 
familie moesten zich melden voor 
arbeidsinzet in Duitsland. Op 4 
en 5 mei wordt stilgestaan bij de 
verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog. Herinneringen tref 
je alleen nog in boeken en in De 
Oud-Rotterdammer.’’
Er zijn nog een paar exemplaren 
van ‘Hongerwinter’ te koop via 
Sjaan Horeweg 010-4154419. Het 
kost 14,95 euro.

De in Spangen geboren en getogen 
Van der Bent, was jaren chauffeur 
was bij de 1898 opgerichte groot-
handel Onderlinge Pharmaceuti-
sche Groothandel en bezorgde in 
zijn jonge jaren dagblad De Rot-
terdammer. Hij vindt het jammer 
dat dagblad Het Vrije Volk (1945-
1991) niet meer bestaat. “Dat was 
de tijd van mannen als Herman 
Wigbold, Jan Meijer (pseudoniem 

Pieter Spreeuw) en garageman/
wielerfanaat Wim Hollander.’’

De krant zat aan de Slaak 34 en 
daarna Witte de Withstraat 25. De 
helaas veel te jong overleden Jan 
Meijer was mijn mentor. Nadat 
Willem Hollander was gestopt met 
zijn geesteskind ‘Toer van drie’ 
(wielerwedstrijden voor kinderen 
van vakantiecentrum Kruinin-
gergors), zette ik die (fi jne) klus 
voort. Het was een genoegen da-
gelijks met de HVV-geluidswagen 
aan de kop van de meer dan hon-
derd kinderen tellende karavaan te 
rijden. Dagelijks schreef ik er over 
en de verhalen met foto’s vonden 
gretig aftrek. Er kwamen zelfs 
extra kranten naar de winkel op 
het Gorsplein. Na een jaar of tien 
ging het evenement, na ruim dertig 
jaar, door gebrek aan belangstel-
ling ter ziele.’’

Zoektocht
Lezer Henk Kind (hckind@
outlook.com) trof in De Oud-
Rotterdammer van dinsdag 29 
juni een stukje herkenning. “In 
RW’s mijmerZUIDhoekje las ik 
een stukje over het gezin van wis-
selwachter Mulder. Deze familie 
woonde destijds aan de Buitendijk 
129, tegenover brandstoffen- en 
bandenhandel De Klok. Ik ben een 
aantal jaren bevriend geweest met 
hun zoon Peter en hem probeer 
ik al een aantal jaren te bereiken, 
maar zonder succes. Zijn vader 
werkte inderdaad bij de spoorwe-
gen, Peter Mulder had ook een 
broertje, Ernst.’’

Hulpverkoopsters
Nu we toch in het verleden roeren: 
ik probeer al jaren in contact te ko-
men met Julia Koers. Ze woonde 
in de Tulpstraat op het Noorderei-
land tegenover het hoofdkantoor 
en bakkerij van Ewald Behle. We 
waren 15 jaar en vonden elkaar 
leuk, maar dat vond haar moeder 
maar niets. Het kwam dan ook niet 
verder dan ‘hallo’ en ‘dag’. Ik had 
op het Noordereiland destijds een 
bezorgwijk voor Het Vrije Volk.
Later kwam ik haar  tegen in het 
fi liaal van bakker Ewald Behle 
op de Beijerlandselaan, waar ze 
invalhulp was en ik in de bakkerij 
wat bijverdiende. Daarna hebben 
we elkaar niet meer gezien. Ik ben 
nieuwsgierig naar verhalen van de 
diverse bakkerijen en winkels die 
het bedrijf had. Dus ook naar die 
van Julia.
Datzelfde betreft de twee winkels 
en de bakkerij van Bas Zaanen 
omstreeks 1961, aan de Zuidhoek 
37 en de Dorpsweg 96. Ook daar 
was een hulpverkoopster actief. 
Haar voornaam was Connie, een 
nichtje van mevrouw Zaanen en 
ze woonde in de De Buijserlaan. 
Ze werkte daarna bij de belasting-
dienst in het Verzamelgebouw aan 
de Strevelsweg. Een paar keer zag 
ik haar staan bij de halte van bus-
lijn Twee Provinciën naar Hendrik 
Ido Ambacht, waar ze woonde 
sinds haar trouwen.

Reacties reinwol@outlook.com  

Nico van der Helm (nicolien8@icloud.com) laat via een complimenterende mail weten: 
“Met veel interesse heb ik in RW’s mijmerZUIDhoekje het prachtige verhaal over zeepkis-
ten gelezen. Ik dacht gelijk terug aan mijn eigen jeugd, geweldig.’’

“Ik ben geboren in september 
1951. Wij hadden – en mochten 
van thuis – alleen een zeepkist 
hebben in de grote schoolva-
kantie. Dus zodra die naderde, 
werden de benodigde spullen bij 
elkaar gezocht. Dat waren hamer, 
spijkers, hout (het liefst mooie 
plankjes), stuurtouw, assen met 
wieltjes van een oude kinderwa-

 Reünie van oud-werknemers 
van OPC op 22 oktober in 

gebouw Flamingo in Hoogvliet. Op 
de voorgrond Maarten van der Bent. 

Foto M. vd Bent   

 Zeepkist in 
schoolvakantie   

 De geluidswagen van Het Vrije Volk was jarenlang betrokken bij evenementen. Foto verzameling Rein Wolters   

 De wagen waarmee Maarten jarenlang bezorgde bij apothekers. Foto M. vd Bent   

Op Zuid
Met plezier heb ik De Oud-Rotter-
dammer gelezen van 6 april over 
Rotterdam-Zuid. Ik ben George 
Muller, 85 jaar en geboren Overijs-
selsestraat 8, tweede verdieping en 
keek zo op het Stichtseplein. Haast 
elke avond voetballen met mijn 
vrienden. Om er een paar te noemen: 
Wout Soeters, Piet Paans en Joop 
Nijsen.

In de hongerwinter zwierven we langs de 
straat. Naar school hoefden we niet meer, want 
het was te koud en gestookt werd er niet meer. 
Er was geen brandstof meer.

Slopen
Op een dag hoorden we een hoop herrie. Toen 
waren ze het zwembad ‘Het Malle Gat’ aan het 
slopen voor hout. Wij ook meedoen. Tot de po-
litie kwam en we werden allemaal opgebracht 
naar het politiebureau; een dag zitten.

Drenthe
Toen kwam de razzia. Alle mannen moesten 
naar Duitsland. Mijn vader hoefde niet, omdat 
hij over de 50 was en werkte bij de RET.
Mijn broer Wim zat in de arbeidsdienst, dat 
moest. Hij zat in een kamp in Hooghalen.
Mijn vader kreeg kennis aan een boer in 
Hooghalen, de familie Hoving, die zei: “Als je 
vrouw en kinderen kunnen komen, wij hebben 
genoeg te eten.”
Zo zijn mijn moeder, mijn zus en ik naar Dren-
the gaan lopen. Mijn vader bleef thuis, anders 
werd het hele huis leeggestolen.

Canadezen
Bij de familie Hoving hebben we het heel 
goed gehad en daar zijn we door de Canadezen 
bevrijd. Ook mijn broer.
Na een paar weken zijn we met legerauto’s en 
vele mensen naar huis in Rotterdam gebracht.
Mijn broer was al thuis.
Met mijn vrienden samen, ben ik later naar 
de ambachtsschool gegaan. Toen kregen we 
allemaal begrip van een fi ets.

Zwemmen
’s Avonds zwemmen in het IJsselmondse 
Hoofd. Eenmaal met de ploeg naar de bol-
lenvelden.
Zo kregen we ook andere vrienden, Toon 
Wegman, Rinus Bongers en Cor de Bruin. 
Die laatste schilderde de fi lmdoeken voor de 
bioscoop Colosseum.

Militaire dienst
In 1955-1956 moest ik anderhalf jaar in dienst 
in Bussum. Daarna getrouwd, ingewoond in de 
Van Melsomstraat. Later verhuisd naar IJssel-
monde en nu woon ik al jaren op de Rijnsingel 
in Ridderkerk.

George Muller
g.muller36@chello.nl    

Gratis 
Rijbewijskeuringen
Iedere week keuringsarts en Oogarts aanwezig
52 weken per jaar, knip uit en bewaar !!!!
Locatie: Beter Zien en Horen
Binnenhof 54 Rotterdam. Naast de Lidl in het
Winkelcentrum, wij werken met Zorgdomein.
Bel voor uw afspraak, GRATIS nummer (ma t/m za) 

9.30 tot 17.00 0800-7075
Lopende actie 2de bril Gratis, leverancier van o.a. Zeiss
*Informeer naar de voorwaarden      Multifocaal specialist sinds 1960
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Vakantie in bevrijdingsjaar
Deze week kreeg ik een geweldige 
foto van mijn schoonvader (Pieter 
Maasdam geb.3-8-1921) onder ogen 
tijdens vakantie in Baarle Nassau 
in 1945. Het verbaasde mij dat hij 
met familie en kinderen toen al met 
vakantie was. Ik vroeg hem hoe dat 
zo kwam. Hij zei dat ze een huisje 
hadden gehuurd om de bevrijding mee 
te maken en te vieren. Hij wist ook 
nog te vertellen dat de kinderen zo 
verbaasd waren dat ze zoveel chocola 
kregen. Op de foto doet hij een dutje 
in de kinderwagen. Hij was toen al 
vader van twee kinderen. Daarna zijn 
er nog twee geboren. Op 3 augustus 
hoopt hij 100 jaar te worden. Hij heeft 
een goed leven en probeert er iedere 
dag wat van te maken. Zijn motto is 
‘Niet klagen maar dragen’.

Thea Spillenaar
spilka@upcmail.nl

Valkenburg
Bij het lezen van de laatste De Oud-
Rotterdammer schoot mij een waarge-
beurde anekdote door het hoofd. Het 
zal geweest zijn in de jaren 1968-
1969. Wij, een vijftal Rotterdammers, 
hadden het plan opgevat met de brom-
mer een paar dagen vakantie te gaan 
vieren in Valkenburg. Onze Kreidlers, 
Zundapp, Puch, en een Itom werden 
voor een laatste keer gecheckt voor 
onze rit naar het zuiden. Bij aankomst 
in Valkenburg vroegen wij ons af waar 
we moesten slapen, want dat hadden 
we natuurlijk niet geregeld. Dus eerst 
maar een biertje op een terrasje aldaar. 
Toen de café-eigenaar vroeg waar we 
vandaan kwamen en hoorde dat we 

een slaapplaats zochten, vertelde hij 
dat er geen bezwaar was als we op 
zijn hooizolder wilden slapen achter 
het café. Dat was dus snel geregeld. 
‘s Avonds wilden wij toch nog wel 
wat plezier hebben en gingen met een 
boemeltreintje naar Spekholtzerheide, 
naar de plaatselijke disco. Toch wel 
iets anders dan we gewend waren, 
maar het was reuze gezellig, met al 
de vreemde vrouwen, die wij soms 
moeilijk konden verstaan, maar die het 
ook heel interessant vonden nu eens 
jongens uit de Randstad te ontmoeten. 
Met het laatste boemeltje gingen we 
terug naar onze slaapplaats op de 
hooizolder. Onze kleding hadden we 
aan spijkers gehangen aan de hanen-
balken. De volgende morgen, toen wij 
onze kleding wilden aantrekken, zaten 
ze vol met allerlei vreemde beest-
jes, maar ja...het was gratis. Na een 
ontbijtje verorberd te hebben, het was 

inmiddels al 12 uur geworden, zagen 
wij op het terras een paar leuke dames 
zitten. Wij er tegenover met onze 
rappe babbels en het werd een heel 
aangenaam gesprek. Eén van de jon-
gens zei tegen mij: “Bertus, kan jij een 
stukje opschuiven, want ik zit precies 
met een tafelpoot tussen mijn benen.” 
Toen de dames afscheid namen, zag 
mijn vriend dat één van deze dames 
die hij zo leuk vond, een houten pro-
these had. Dit laatste verhaal heeft hij 
heel lang moeten aanhoren.

Bert Nijman
bertnijman@gmail.com

De fles moest leeg
Wij gingen in 1975 met onze caravan 
op vakantie. Onze eerste camping was 
een kleine camping aan de Loire bij 
Orleans. Leuk voor uitstapjes naar 
kastelen en de stad Orleans. Het is 

goed te rijden in een dag. Wij hadden 
een leuke plaats uitgezocht en de 
caravan geplaatst met de voortent. 
Wij waren klaar en gingen een eindje 
lopen over de camping. Er stond 
een auto met de letters CS. Voor een 
klein tentje zat een echtpaar met een 
dochtertje. Wij kwamen aan de praat 
en het bleek dat zij uit Praag kwamen. 
Wij vroegen of zij trek hadden in 
koffi e. Zij kwamen langs en hadden 
een fl es likeur bij zich. Wij hadden 
de koffi e op en hij vroeg om glaasjes 
en schonk ze vol. Het was sterk spul. 
Nog een glaasje? Wij bedankten 
hiervoor, maar de man vertelde dat als 
de fl es open is, die ook leeg moest. 
Het bleek een artsenechtpaar te zijn. 
Ze hadden een visum voor deze 
vakantie. Hij wist aardig wat over het 
Nederlands elftal. Wij zaten voor de 
caravan en uit een tentje werden wij 
verzocht stil te zijn. Binnen praatten 

we verder. Hij vertelde over Praag. En 
wij vroegen hen om, als ze terugreden, 
langs Zwijndrecht te komen. Maar 
dat mocht niet. Zij mochten niet van 
de route afwijken. De volgende dag 
kwamen wij hen tegen en vroegen 
waar Jan was? Hij had hoofdpijn…
Zij gingen zwemmen, wij gingen naar 
Orleans. Naar het museum van Jeanne 
d’ Arc, interessant om te zien. We 
bezochten daarna nog een kasteel. Het 
was een leuke vakantie met een leuke 
ontmoeting.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Kortere broek
Wij hebben een gezellige, homogene 
familie. Met vier zusters van mijn 
vrouw (dus waren wij met vijf stellen) 
gingen we op vakantie. Ieder met zijn 
eigen caravan en met nog een aantal 
kinderen, die sliepen in een tent. Wij 
gingen ter voorbereiding van het 
hoogseizoen naar Spanje altijd eerst 
naar camping Zwart in Hoge Mierde 
in Brabant. Het zal 1980 geweest zijn 
dat we weer gingen. We hadden een 
leuk stukje gehuurd op die camping, 
zodat we allemaal bij elkaar stonden; 
van Hemelvaartsdag tot en met Pink-
steren. Op de camping had je een leuk 
restaurant met danszaal. Wij gingen 
dus wel eens dansen tot in de kleine 
uurtjes en het zal ergens op een dag 
net voor Pinksteren geweest zijn dat 
onze jongste zoon kwam aanrijden 
met zijn Harley motor. Dat kon toen 
nog, naar een campingplaats rijden. 
En wat denk je dat onze jongste zoon 
bij zich had op de motor? De Singer 
naaimachine van zijn moeder. Om 
zijn net gekochte spijkerbroek korter 
te maken. Dus zijn moeder zat op de 
campingtafel met de Singer zijn broek 
korter te maken. Zo ging dat toen.

John van Dommele
06-54684301
John31@telfort.nl  

Op vakantie met De Bijenkorf

  Ik werkte in 1957 op de parfumerie-afdeling 
van de Bijenkorf en via het warenhuis kon 
ik op vakantie naar een huis in Vinkeveen. 
Ik was 15 jaar en had het diploma huishoud 
industrieschool op zak. Ik ben een week naar 
Vinkeveen gegaan, in m’n eentje met de 
trein. In Amsterdam werden we opgewacht 
door een bus, die ons naar de bestemming 
bracht. Wat leuk, allemaal meiden van 15 
tot 18 jaar uit verschillende plaatsen als Den 
Haag, Amsterdam en Rotterdam.
We werden leuk bezig gehouden. Toen er zwemwedstrijden waren, deed ik niet mee, want ik durfde niet in diep water. 
Ik ging in m’n eentje naar het botenhuis en dacht: ‘Kom, ik ga varen.’ Dus in een kano op avontuur. Toen ik terugkwam, 
stonden ze op mij te wachten. Ik vertelde dat je diep in het water vissen kon zien, zo helder was het water toen nog. Maar 

ik kreeg een fl inke toespraak, omdat ik, zonder zwemdi-
ploma, niet had doorgegeven dat ik ging kanoën. Gelukkig 
was alles goed afgelopen. Maar ik had er niet bij stilgestaan 
wat er had kunnen gebeuren als ik die kano niet meer in m’n 
macht had gehad, bijvoorbeeld door slecht weer.
Nu ben ik 79 jaar en moeder, oma en overgrootje van drie 
prachtige kleintjes, maar helaas weduwe.

    Jannie Eering-den Hartog
0186-785028   

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

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

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

Adverteren:
Larissa Arends, Heleen Theeuwkens 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            heleen@deoudrotterdammer.nl

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

Fotografi e:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel 
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl 
en vul de bon digitaal in.

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



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

Horizontaal
1. vaak en regelmatig; 7. haringachtig visje; 12. paling; 13. leerling officier; 14. eikenschors; 15. doodmoe; 17. rivier in 
Rusland; 19. vrouwelijk dier; 21. met name (afk.); 22. boomsoort; 24. kandidaat stellen; 27. gedekte tafel; 28. plaats met 
veel inwoners; 30. sociaal pedagogische dienst (afk.); 31. smeermiddel; 32. geweidragend dier; 33. aangesloten bij een 
vereniging; 35. Europees volk; 37. fitnesscenter; 38. apensoort; 41. echtgenoot; 42. prestatie verhogend middel; 44. grote 
mislukking; 46. luxe auto (afk.); 47. melkklier; 48. plaats in Utrecht; 49. kans- of gokspel; 50. plaats in Duitsland; 52. uiting 
van plezier; 54. lopen voor je conditie; 56. dronken; 58. troep wolven; 61. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 62. 
blaasinstrument; 64. jongensnaam; 65. hoofdstad van Letland; 67. tuimeling; 68. vader van Sem; 70. mand voor balspel; 
72. rivier in Engeland; 73. zeer rijk; 76. meisjesnaam; 77. paardenslee; 78. lof en eer; 79. hooivork; 81. muzieknoot; 82. 
verwaande houding; 83. adellijke persoon; 84. moedermelk; 86. periode van mooi weer voor de herfst; 87. geen enkel 
persoon.

Verticaal
1. wijnbezinksel; 2. vogel; 3. oeverkant; 4. door koorts verward spreken; 5. grote garnaal; 6. lusthof; 7. naar een punt kijken; 
8. schoon en netjes; 9. naaldboom; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. in hevige mate; 16. katoen in olielamp; 18. Ned. 
omroep stichting (afk.); 20. hoofddeksel; 21. Russisch ruimtestation; 23. pleister (witsel); 25. evenzo (Lat.); 26. een kort 
moment; 27. lichte herenoverjas; 29. lensopening van een camera; 32. lening voor een huis; 34. laagte tussen bergen; 
36. gymnastische toer; 37. plakmiddel; 39. Spaanse vriend; 40. brandstof; 42. Servische muntsoort; 43. land of staat; 45. 
schrijfgerei; 46. deel van het oor; 51. bergpapegaai; 53. halsboord; 54. Amsterdamse wijk; 55. zeemansloon; 56. riviervis; 
57. deel van de mond; 59. kerkelijk sacrament; 60. iemand zonder moed; 62. Amerikaanse boer; 63. een ritje maken; 66. 
Europeaan; 67. bezit van een boer; 69. een zekere; 71. smalle ondiepte in zee; 73. gietmal; 74. Duits automerk; 75. niet 
die; 78. plaats in Brazilië (afk.); 80. schaaltje; 82. voetbalclub uit Alkmaar; 85. gallium (scheik. afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

Olympische Spelen zonder publiek

Dat bleek voor de meeste puzzelaars onder u niet al te ingewikkeld. Uit de goede inzendingen hebben we vijf prijs-
winnaars geloot die ieder een exemplaar krijgen toegezonden van het boek ‘Rotterdam Feijenoord Noordereiland in 
de 20e eeuw’. De prijswinnaars zijn: A. Prins, Groot-Ammers; N. Spaan, Puttershoek; A.M. Verheezen, Vlaardin-
gen; J. Betten, Zwijndrecht; en J.v.d. Breevaart, Schiedam.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. We 
mogen vijf exemplaren weggeven van het boek ‘Rotterdam Oude 
en Nieuwe Westen in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending 
bij ons binnen is voor donderdag 19 augustus 12.00 uur. Stuur 
uw oplossing 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
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70 15 21 80 74 38 41 11 36 63 4 29

32 83 49 25 7 3 26 14 58

Horizontaal 1. vaak en regelmatig; 7. haringachtig visje; 12. paling; 13. leerling officier; 14. eiken-
schors; 15. doodmoe; 17. rivier in Rusland; 19. vrouwelijk dier; 21. met name (afk.); 22. boomsoort; 24.
kandidaat stellen; 27. gedekte tafel; 28. plaats met veel inwoners; 30. sociaal pedagogische dienst
(afk.); 31. smeermiddel; 32. geweidragend dier; 33. aangesloten bij een vereniging; 35. Europees volk;
37. fitnesscenter; 38. apensoort; 41. echtgenoot; 42. prestatie verhogend middel; 44. grote mislukking;
46. luxe auto (afk.); 47. melkklier; 48. plaats in Utrecht; 49. kans- of gokspel; 50. plaats in Duitsland; 52.
uiting van plezier; 54. lopen voor je conditie; 56. dronken; 58. troep wolven; 61. alleenstaande minder-
jarige asielzoeker (afk.); 62. blaasinstrument; 64. jongensnaam; 65. hoofdstad van Letland; 67. tuime-
ling; 68. vader van Sem; 70. mand voor balspel; 72. rivier in Engeland; 73. zeer rijk; 76. meisjesnaam;
77. paardenslee; 78. lof en eer; 79. hooivork; 81. muzieknoot; 82. verwaande houding; 83. adellijke per-
soon; 84. moedermelk; 86. periode van mooi weer voor de herfst; 87. geen enkel persoon.

Verticaal 1. wijnbezinksel; 2. vogel; 3. oeverkant; 4. door koorts verward spreken; 5. grote garnaal; 6.
lusthof; 7. naar een punt kijken; 8. schoon en netjes; 9. naaldboom; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11.
in hevige mate; 16. katoen in olielamp; 18. Ned. omroep stichting (afk.); 20. hoofddeksel; 21. Russisch
ruimtestation; 23. pleister (witsel); 25. evenzo (Lat.); 26. een kort moment; 27. lichte herenoverjas; 29.
lensopening van een camera; 32. lening voor een huis; 34. laagte tussen bergen; 36. gymnastische
toer; 37. plakmiddel; 39. Spaanse vriend; 40. brandstof; 42. Servische muntsoort; 43. land of staat; 45.
schrijfgerei; 46. deel van het oor; 51. bergpapegaai; 53. halsboord; 54. Amsterdamse wijk; 55. zee-
mansloon; 56. riviervis; 57. deel van de mond; 59. kerkelijk sacrament; 60. iemand zonder moed; 62.
Amerikaanse boer; 63. een ritje maken; 66. Europeaan; 67. bezit van een boer; 69. een zekere; 71.
smalle ondiepte in zee; 73. gietmal; 74. Duits automerk; 75. niet die; 78. plaats in Brazilië (afk.); 80.
schaaltje; 82. voetbalclub uit Alkmaar; 85. gallium (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Joke van Groenewegen
Ik ben op zoek naar info over Joke 
Groenewegen. Ze zou nu 75 jaar oud 
zijn. Zij is de dochter van H.F Groene-
wegen, heeft laatst gewoond in Capelle 
aan den IJssel en heeft twee dochters. 
Ook had zij een zus Ans en een broer 
Wim. Vader woonde laatst op Charlois. 
Heeft u haar gekend of weet u iets 
over haar, dan hoor ik het graag, Wim 
Storm, 06-16259734.

Scheepvaartspullen
Eén oud tabaksblikje (gebruikt) van 
Rotterdamsche Lloyd, plus één pen-
ning 6 cm. Karel Doorman, schout bij 
nacht, ‘Ik val aan volgt mij. Slag in de 
Javazee 27 februari 1942’, ruilen voor: 
één mooi sleepbootmodel van Smit of 
vrachtbootmodel voor in vitrinekast.

Arie van der Knijff
0174-387197

Album over oud-Rotterdam
Heeft u belangstelling in een album vol 

platen en knipsels van oud-Rotterdam 
vanaf 1900? Neem dan contact met 
mij op. Het album is gratis beschikbaar 
voor de eerste die reageert.

Ina Warendorff
inawarendorff@gmail.com

Remise
Een foto in ‘Ken je dit nog’ bracht her-
inneringen bij mij boven aan de remise 
Nieuwe Binnenweg hoek Schoneberge-
weg. Daarachter, in de Passerelstraat, 
heb ik 18 jaar gewoond. Ik heb als 
10-jarig meisje met mijn ouders en drie 
zusjes de tweede nacht na het uitbreken 
van de oorlog zelfs doorgebracht in 
deze remise, in de ruimte onder de 
trams. De foto riep bij mij wat vragen 
op, die iemand misschien nog kan be-
antwoorden. We wisten helemaal niet 
wat oorlog was in Rotterdam West, ze-
ker niet als kind. Noch van alle ellende 
die zich elders afspeelde. Wie ons heeft 
aangeraden naar de schuilkelder in de 
remise te gaan, weet ik niet, maar we 

gingen. En met ons vele anderen. Heel 
vroeg in de ochtend vertrokken we 
weer. Telkens mochten kleine groepjes 
naar buiten, totdat plotseling geschoten 
werd vanaf het dak halverwege de 
Schonebergerweg. Wij mochten pas 
weg toen iemand kwam zeggen dat het 
veilig was en we konden gaan. Nooit 
is dat stuk straat langer geweest dan 
toen; zes mensen op een rij, stijf tegen 
de gevels aan, blij toen we de hoek 
omgingen. Die angst voel ik soms nog, 
maar verder is er niets blijven hangen. 
Was de schuilplaats één grote ruimte of 
enkele kleine. Moesten we zelf dekens, 
kussens, eten en drinken meenemen, 
was er water en 
waren er toilet-
ten?”

Mw. P.Horsten-
Verrijzer
nhorsten@hetnet.nl

Nieuwe reünie Opzoomerstraat

Wie herinnert 
zich nog de 
reünie van de 
Opzoomerstraat 
op 24 april 
1982? Wat was 
dat fantastisch. 
Een clubje van 
ons wil proberen 
nog een keer bij elkaar te komen om nog eens over die goeie ouwe tijd te 
praten. Wij hebben al wat mensen bij elkaar, dus degene die belangstelling 
hebben, kunnen bellen naar Rini v.d. Berg 010-4219130 of Ria Macus, 
010-4510511 of mailen naar rieandra@ziggo.nl.
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Horizontaal 1. vaak en regelmatig; 7. haringachtig visje; 12. paling; 13. leerling officier; 14. eiken-
schors; 15. doodmoe; 17. rivier in Rusland; 19. vrouwelijk dier; 21. met name (afk.); 22. boomsoort; 24.
kandidaat stellen; 27. gedekte tafel; 28. plaats met veel inwoners; 30. sociaal pedagogische dienst
(afk.); 31. smeermiddel; 32. geweidragend dier; 33. aangesloten bij een vereniging; 35. Europees volk;
37. fitnesscenter; 38. apensoort; 41. echtgenoot; 42. prestatie verhogend middel; 44. grote mislukking;
46. luxe auto (afk.); 47. melkklier; 48. plaats in Utrecht; 49. kans- of gokspel; 50. plaats in Duitsland; 52.
uiting van plezier; 54. lopen voor je conditie; 56. dronken; 58. troep wolven; 61. alleenstaande minder-
jarige asielzoeker (afk.); 62. blaasinstrument; 64. jongensnaam; 65. hoofdstad van Letland; 67. tuime-
ling; 68. vader van Sem; 70. mand voor balspel; 72. rivier in Engeland; 73. zeer rijk; 76. meisjesnaam;
77. paardenslee; 78. lof en eer; 79. hooivork; 81. muzieknoot; 82. verwaande houding; 83. adellijke per-
soon; 84. moedermelk; 86. periode van mooi weer voor de herfst; 87. geen enkel persoon.

Verticaal 1. wijnbezinksel; 2. vogel; 3. oeverkant; 4. door koorts verward spreken; 5. grote garnaal; 6.
lusthof; 7. naar een punt kijken; 8. schoon en netjes; 9. naaldboom; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11.
in hevige mate; 16. katoen in olielamp; 18. Ned. omroep stichting (afk.); 20. hoofddeksel; 21. Russisch
ruimtestation; 23. pleister (witsel); 25. evenzo (Lat.); 26. een kort moment; 27. lichte herenoverjas; 29.
lensopening van een camera; 32. lening voor een huis; 34. laagte tussen bergen; 36. gymnastische
toer; 37. plakmiddel; 39. Spaanse vriend; 40. brandstof; 42. Servische muntsoort; 43. land of staat; 45.
schrijfgerei; 46. deel van het oor; 51. bergpapegaai; 53. halsboord; 54. Amsterdamse wijk; 55. zee-
mansloon; 56. riviervis; 57. deel van de mond; 59. kerkelijk sacrament; 60. iemand zonder moed; 62.
Amerikaanse boer; 63. een ritje maken; 66. Europeaan; 67. bezit van een boer; 69. een zekere; 71.
smalle ondiepte in zee; 73. gietmal; 74. Duits automerk; 75. niet die; 78. plaats in Brazilië (afk.); 80.
schaaltje; 82. voetbalclub uit Alkmaar; 85. gallium (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

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

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl

Rotterdam-Zuid
Dorpsweg 74
3083 LD Rotterdam
� 010 - 480 30 01

Rotterdam-Centrum
Hoogstraat 197
3011 PM Rotterdam-Centrum
� 010 - 302 05 51

GRATIS TAXATIE 
VAN GOUD, 

ZILVER EN MUNTEN
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Wonen in 
een gezellige 

sfeer mét 
persoonlijke 

aandacht

Voel u thuis in Hoppesteyn
U hebt wat zorg nodig maar u wilt zo zelfstandig mogelijk blijven wonen, op 
een manier die bij u past. Bij Hoppesteyn luisteren we écht naar u en bieden 
we in samenspraak persoonsgerichte zorg. Een huis waar u zich snel prettig en 
thuis voelt. Zorg én uw welzijn gaan bij ons hand in hand.

Wonen
Op de grens tussen Kralingen en Crooswijk ligt het 13 etages tellende Aafje 
Hoppesteyn met een prachtig uitzicht over het centrum en de Kralingse Plas. Een 
gezellig complex waar u zelfstandig kunt wonen en waar 24 uur per dag zorg 
aanwezig is. De comfortabele tweekamerappartementen die u kunt huren, hebben 
een eigen douche en kitchenette en zijn ook beschikbaar voor echtparen. 

Welzijn
Er zijn veel faciliteiten zoals een internetcafé, pedicure, kapper en winkels in de 
omgeving. Verder is er een gezellige brasserie, die open is voor de buurt, met 
een heerlijke tuin aan het water van De Boezem. Daarnaast is er een uitgebreid 
activiteitenaanbod zoals schilderen, sjoelen, beweegacitviteiten, optredens en nog 
veel meer!

Zorg
Er zijn verschillende woon-zorg mogelijkheden. Met aandacht voor u, uw wensen en 
vanuit ons vakmanschap geven we de zorg die we met u afspreken. Deze afspraken 
nemen we in een zorgplan op. 

Interesse in een rondleiding?
Proef de sfeer van Aafje Hoppesteyn. Wilt u meer informatie over de voorwaarden 
of een rondleiding? Bel naar 088 8 233 233, onze klantadviseurs vertellen u graag 
over de mogelijkheden. Om een appartement te kunnen huren in Hoppesteyn hebt 
u een zorgindicatie (WLZ VV4) nodig vanuit het CIZ.

Direct plek!
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