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“Opa, heb je zin mee te gaan 
naar een interlandwedstrijd?” 
Een telefoontje van mijn 
kleinzoon Bas, 11 jaar oud. 
“O, welke is dat ?” “Volgende 
week. Nederland – Belarus.” 
Dat laatste woord werd 
plechtig uitgesproken. In Rot-
terdam, jouw geboortestad. 
In het Feyenoord-stadion. Het 
is voor het EK.” “Joh, dat lijkt 
me hartstikke leuk!”

Zo reden wij donderdag 21 maart 
2019 vanuit Friesland naar de Kuip. 
De eerste honderd kilometer was mijn 
kleinzoon druk met me aan het praten, 
maar toen hadden we alles over de 
komende wedstrijd wel doorgenomen. 
Ik begreep ondertussen dat er geen 
betere trainer was dan Ronald Koeman 
en Virgil van Dijk de beste verdediger 
ter wereld moest zijn. Daarna gingen 
mijn gedachten terug naar wedstrijden 
van lang geleden.

Afgebroken rugleuningen
In 1967 ging ik met mijn toenmalige 
verloofde, om haar een plezier te 
doen, dacht ik, naar een wedstrijd 
kijken. Feyenoord tegen Xerxes-DHC. 
Een wedstrijd die de thuisclub met 0-1 
verloor. Dus de stemming in het pu-
bliek was niet al te vrolijk toen we de 

tribune afl iepen. Toen we het stadion 
verlieten, zei ze gelijk: “Ik ga nooit 
meer mee!” Van een andere wedstrijd, 
die tegen Groningen in 1981, is me 
veel meer bijgebleven.
Op de zaterdag voor Pasen gingen 
we ‘s middags naar de Kuip. Mijn 
zwager met twee kinderen en ik met 

mijn twee dochters, alle vier zo’n 10 
jaar oud. De thuisclub speelde niet 
onaardig en nam een 3-1 voorsprong. 
Als Peter Houtman bij de Groningers 
aan de bal was, klonk er soms luid ap-
plaus en werd hij zelfs aangemoedigd. 
Peter had bij Feyenoord gespeeld en 
was er ook nu nog populair. Na zijn 
voetbalcarrière is hij stadionspeaker 
geworden. Na de rust draaiden de 
Groningers de rollen volkomen om 
en uiteindelijk stond er bij het laatste 
fl uitsignaal 3-3 op het scorebord. Het 
publiek fl oot de spelers uit, roffelde 
hard tegen de stoeltjes en toen we 
de tribune verlieten, gebeurde het: 
ineens zeilden er vanaf de hogere 
rijen afgebroken rugleuningen naar 
beneden. Woedende jongelui braken 
ze bij tientallen af. Ze zeilden over 
ons heen en kwamen lager tussen de 
mensen terecht. Wij probeerden met 
onze jassen de kinderen te bescher-
men. De meisjes waren doodsbang, 
maar Leo, stoere jongen als-ie was, 
keek geïnteresseerd hoe de neerda-
lende projectielen enkele rijen lager, 
met gebrom en gevloek, opgevangen 
werden. Maar dat lukte niet steeds! 

Gelukkig kwamen wij er goed uit. 
“Hier ga ik nooit meer heen”, zei 
mijn zwager. Dat waren inderdaad 
benauwde momenten, en dat na een 
sportwedstrijd!

Vrijwilliger
Mijn vrouw hield woord, zij heeft 
nooit meer ‘n stap in het stadion gezet, 
mijn zwager niet. Een aantal jaren 
later, toen hij met met pensioen ging, 
werd hij vrijwilliger bij Feyenoord. 
Met een busje reed hij tientallen 
kilometers buiten Rotterdam om daar 
voor Feyenoord de jonge talenten op 
te halen. Hij werd een gewaardeerd 
medewerker en zijn busje, dat hij vaak 
in de buurt van het Prinsenplein, waar 
hij woonde, parkeerde, werd nooit 
vernield. Opel was toen de grote spon-
sor van de club, zoals duidelijk op het 
busje te lezen is. Toen er in 2006 op 
tragische wijze een eind aan zijn leven 
kwam, brachten veel jeugdspelers hem 
de laatste eer in het rouwcentrum.
Dit alles zat ik te overdenken voordat 
wij de auto op een weiland, voorbij 
de RET-remise, richting Ridderkerk, 
parkeerden. Vandaar met een speciale 

tram naar het stadion. Zo kwam ik na 
veertig jaar weer in de Kuip! Op de 
tweede ring achter het doel. We zagen 
het stadion vollopen. De sfeer die er 
hing, vond ik, net als vroeger, fantas-
tisch. Mijn kleinzoon keek zijn ogen 
uit. Toen de wedstrijd begon, miste 
ik gelijk het eerste doelpunt. Iedereen 
stond voor mijn neus te springen en te 
dansen en een herhaling was er helaas 
niet. Uiteindelijk werd het tegen de 
Wit-Russen 4-0 voor Oranje. Na de 
wedstrijd bleven we nog lang staan 
klappen voor de spelers die een ere-
rondje liepen. Eer we de tribune en het 
stadion verlaten hadden waren we een 
half uur verder. Toen nog eindeloos 
wachten tot we in een tram richting 
parkeerplaats konden. Voordat we 
op huis aan konden was het al bijna 
twaalf uur. ‘s Nachts om half drie 
waren we terug. Eenmaal in bed dacht 
ik, net als ooit mijn vrouw en zwager, 
dat doe ik nooit meer! Maar wie weet, 
kom ik er, als mijn kleinzoon het lief 
vraagt, nog wel op terug...

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl  

Nooit meer naar ‘t voetballen... of toch wel?
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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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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.
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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.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2

info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en WestDeel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

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.

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

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)

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



Het was in de tijd dat oud-voetballers 
gingen tennissen. Van Feyenoord 
kwamen onder anderen Cor Veldhoen, 
Piet Steenbergen, Coen Moulijn, Rein 
Kreijermaat, Eddie PG en de naar België 
vertrokken Nico Jansen bij Z ‘67 een 
balletje slaan. Ahoy werd eveneens een 
goede ‘leverancier’ van nieuwe leden. 
Zo werd de directeur van het ABN/AM-
RO-proftennistoernooi, Wim Buitendijk, 
ook lid van Z ’67. Hij liep na werktijd, 
met z’n racket onder de arm, naar de 
overkant. 

Topspelers
Cor Veldhoen sponsorde het eerste team, 
dat een hoog niveau haalde. Bij de heren 
werd Ralph Kok in 1992, een jaar na Ri-
chard Krajicek, kampioen van Nederland 
in het heren enkelspel. Maaike Koutstaal 
veroverde in 1993 de landstitel in het 
damesdubbelspel. Het kón niet op.
Natuurlijk speelde Wilma zelf ook, maar 
daarnaast regelde zij bijna alles voor 
het eerste team. De nauwe samenwer-
king met Veldhoen leidde ook tot een 
privé-samenwerking. Na meer dan 17 
jaar samen werd de relatie uiteindelijk 

verbroken. Cor, de Feyenoorder die 
nooit ergens anders heeft gespeeld, stierf 
enkele jaren later op de té jonge leeftijd 
van 66 jaar.

Ahoy
Door het nauwe contact met Ahoy kwam 
er voor Wilma weer een nieuwe uitda-
ging. Wim Buitendijk kon zo’n kanjer 
wel gebruiken voor zijn ABN-toernooi. 
Veldhoen stopte met sponsoring, het 
tennisteam viel uiteen en een nieuwe 
uitdaging stond Wilma wel aan. Zij werd 
voor meer dan dertig jaar het gezicht 
achter de spelersbalie van het ABN/
AMRO tennistoernooi. Daarnaast was ze 
op alle fronten inzetbaar. Pas deze zomer 
kwam daaraan een eind, mede door de 
‘coronacrisis’.
Tennistoppers van ‘all over the world’ 
kennen Wilma. Boris Becker, Roger 
Federer, Jimmy Connors of de Neder-
lander Raemon Sluiter, maar ook alle 
andere deelnemers natuurlijk, wisten 
dat Wilma hun zaken regelde en hadden 
daar vertrouwen in en grote waardering 
voor. Zelf bleef ze daar heel nuchter 
onder. “Ik deed gewoon m’n werk”, zegt 

ze bescheiden. En misschien was die 
bescheidenheid wel belangrijk voor haar 
goede functioneren.

Golf
In haar Ahoy-tijd verlegde haar sportieve 
interesse zich van tennis naar golf. Wat 
dat betreft leek ze precies de route van 
de oud-voetballers te volgen. Ook die 
gingen golfen. Al in haar tijd bij Ahoy 
was ze regelmatig op het Rhoonse Golf-
center te vinden, waar ze lid werd van 
Golfclub Oude Maas en daar natuurlijk 
ook vele zaken ging regelen. Ze slaagde 
voor haar GVB (Golf Vaardigheids Be-
wijs) en behaalde zelf enkele sportieve 
successen.

In Rhoon werd zij als caddymaster hét 
gezicht achter de balie. Starttijden? 
Vraag het maar aan Wilma. Ze speelde 
ook enige tijd op de golfbaan in Strijen, 
waar ze haar echtgenoot, Ton de Bruin, 
leerde kennen. Inmiddels golft ze al 
weer zo’n dertig jaar en sinds ze met 
Ton samen is, staat zo’n beetje alles in 
het teken van golf. “Ook onze vakanties 
natuurlijk. Vroeger naar het strand, nu 
naar een uitgekiend golfcomplex. Dat 
hoort bij onze leeftijd”, besluit zij la-
chend. Dus niet meer in de golven, maar 
gewoon golfen.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Wilma ziet sport als werk en hobby
Een kampioen buiten het speelveld? Dat is Wilma van der Sluys! Ze 
regelt al vele jaren allerlei zaken die nodig zijn rondom sportwed-
strijden. Als lid van Z ’67, ooit een grote tennisvereniging in het 
Zuiderpark schuin tegenover Ahoy, begon ze ermee. Zaken regelen 
die nodig waren voor het organiseren van toernooien, competities, 
noem maar op. 
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Wilma van der Sluys

CCtjeCCtje

Tussen tal van loftuitingen door verweet hij 
mij dat ik niet blij genoeg was, of in ieder 
geval niet zo overkwam. Misschien vindt 
u dat ook wel. Raar hoor. Ik ben helemaal 
niet boos en afgezien van wat ergerlijkhe-
den die het leven doorspekken en waarover 
ik me dan onbekrompen uitspreek heerst er 
in mijn ziel een diepe rust.

Ik ben gezond (afkloppen!) en ik heb een 
stel fijne kinderen en kleinkinderen, vijf 
kleindochters om precies te zijn. Verder is 
“het Vak” mij nog niet vergeten en heb ik 
het voorrecht om nog regelmatig ergens 
voor gevraagd te worden, en dat is mazzel 
want het vergeten gaat in Nederland heel 
snel. Laatst sprak ik met “een jongere” en 
die had geen idee wie Wim Sonneveld was. 
Nou heb ik sowieso niet zoveel vertrouwen 
in wat jongeren überhaupt weten, dat zijn 
twee Duitse woorden in een zin, maar daar 
schrok ik toch wel een beetje van. “Sic 
transit gloria mundi”, ik weet het, maar dat 
het zó snel gaat…

Ik was eens in de zomer op een van die 

heerlijke dorpsfeestjes in een klein Frans 
plaatsje, een daar liep een dweilorkestje 
en dat speelde behalve moderne mopjes 
tot mijn intense verrukking ook gewoon 
nog liedjes van Mouloudjie, Brassens en 
Trenet.

Charles Trenet was een topartiest, maar 
van vóór de oorlog! Wie kent er hier nog 
liedjes van Louis Davids, (“Naar de bol-
len”) of van Lou Bandy, (“Schep vreugde 
in ’t leven”) laat staan van Koos Speenhoff, 
(“Brief van een oude moeder aan haar zoon 
die in de nor zit”.)

Maar voor dat u nou denkt “Zie je wel, 
daar zit ie weer te kankeren, dat vroeger 
alles beter was”, ik constateer dit alleen 
maar en besef met bloedend hart dat dit nu 
eenmaal de geest van de tijd is.

En, en nu maakt ik een scherpe bocht, ik 
betrap mij er de laatste tijd wel op dat ik 
soms een beetje mistroostig ben. Soms een 
beetje terneer geslagen. En dat is dan door 
die rare Nederlandse samenleving die we 

de laatste twintig jaar hebben gekregen. 
Wat is er toch in ons volk gevaren? Wat is 
er gebeurd met die goeie ouwe verdraag-
zaamheid, kent u het woord nog?

Allerlei verschillende groepjes staan maar 
tegenover elkaar te schreeuwen, ze kunnen 
hun eigen argumenten niet eens verstaan, 
laat staan die van de tegenpartij.

Nou weer dat gedoe met die vaccinaties. 
Als je je niet wilt laten vaccineren, en dan 
hoop ik niet dat dat komt door die debiele 
complottheorieën, dan vind ik dat tamelijk 
dom en getuigen van een gebrek aan ver-
antwoordelijkheidsbesef (leuk woord voor 
Scrabble) tegenover je medemensen, maar 
vooruit, vrijheid blijheid, je moet het zelf 
weten, maar dat je dan niet meer overal in 
mag dat is toch zo logisch als wat! Dat valt 
toch eenvoudig te begrijpen! Dat heeft toch 
geen bal met discriminatie te maken! Dat 
is toch het gevolg van je eigen stommiteit, 
die is je van harte gegund maar dat heeft 
nu eenmaal consequenties, da’s nogal 
dronken. En bespaar me in ’s hemelsnaam 
je gore, domme en stuitende vergelijkingen 
met de Tweede Wereldoorlog, met die 
walgelijke Jodensterren en Nazi-unifor-
men, wat een grenzeloze stupiditeit! Een 
collega van me die gewoon in het theater 
gaat spelen, en gelijk heeft ie, wordt voor 

“Mengele” uitgemaakt. Welke Neandertha-
ler verzint zoiets?!

Een andere collega gaat niet spelen in het 
theater want “dat is voor iedereen”. Moet 
hij weten, maar voor zijn concert in de 
Kuip vroeg hij 300 euro voor een kaartje! 
Lekker voor iedereen!

Zo had ik nog even door willen gaan, 
bijvoorbeeld over dat slavernijgelul. Maar 
mijn blaadje is vol.

Vrolijk, maar met mate
Over het algemeen ben ik een vrolijk en tevreden mens. Om de een of 
andere reden heb ik die naam niet bij iedereen. Niet dat mij dat veel kan 
schelen, maar gek vind ik het wel. Zo stuurde iemand mij een weekje of 
wat geleden een overigens zeer vleiend stukje uit de krant op, waarin 
de scribent mij opriep “niet altijd zo boos te zijn”.
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De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

€ 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

Ben jij een onzichtbare held?
“Ik heb Elizabeth trouw beloofd in goede en 
slechte tijden, dus ik zorg gewoon voor haar.”

Ben je of ken je 
een onzichtbare held?

Inmiddels is Jan 60 jaar getrouwd met ‘zijn’ Elizabeth. Door 
meerdere hersenbloedingen zit Elizabeth in een rolstoel. 
Jan vindt het de normaalste zaak van de wereld om voor 
Elizabeth te zorgen. Daarom noemt hij zichzelf geen man-
telzorger. En toch ís hij dat wel!

In Rotterdam zorgen ruim 85.000 mensen voor een partner, 
familielid of kennis die – door een beperking of ziekte – extra 
zorg nodig heeft. Deze zorg is onmisbaar, maar vaak onzichtbaar. 
Wij vinden alle mantelzorgers ware helden!

Op 10 november is het de 
‘Dag van de Mantelzorg’. In de 
week van 10 november worden 
diverse activiteiten georgani-
seerd om onze onzichtbare hel-
den in de spotlight te zetten.

Benieuwd welke activiteiten in 
jouw buurt worden georgani-

seerd? Ga dan naar 
www.mantelfoon.nl.

Wil je de uitnodiging liever per 
post ontvangen? Dat kan! 

Bel ons via 0800 777 33 33 en 
we helpen je graag verder.

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS   |  www.mantelfoon.nl

Mantelfoon is hét mantelzorgsteunpunt van Rotterdam. 
Dag en nacht gratis te bereiken voor praktische vragen, 
een luisterend oor of advies op maat.

slechte tijden, dus ik zorg gewoon voor haar.”
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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 

Een liefdevolle partner 
via 60PlusRelatie!

Ga op zoek naar een nieuwe liefde 
en schakel daarvoor dé specialist in 
op dit gebied. Bel Apolonia voor 
een vrijblijvend gesprek. 

Apolonia Gort
Tel: 0183 - 85 13 14 

Relatie
Plus6

BTR REIZEN
www.BTRreizen.nl

   055 - 5059500  

Autovakanties All Inclusive Kerst– en Nieuwjaarvakanties

   055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
    de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland 

All InclusiveAll InclusiveAll Inclusive Hotel OpHotel OpHotel OpdededeBoudBoudBoud /BoudBoud //ValkenburgValkenburg
5 dagen Zuid-Limburg va. € 246,- p.p.5 dagen Zuid Limburg va.
All Inclusive Hotel 

Limburg va.
All Inclusive Hotel ’

Limburg va. € 246, p.p.Limburg va.Limburg va.
All Inclusive Hotel ’’t Holt / Diepenheimt Holt / Diepenheim
5 dagen Hof van Twente va. € 244,- p.p.5 dagen Hof5 dagen Hof
All
5 dagen Hof5 dagen Hof
AllAll Inclusive

€ 244,
InclusiveInclusiveHotel Oranjeoord

p.p.
Hotel OranjeoordHotel Oranjeoord/

p.p.p.p.
Hotel OranjeoordHotel Oranjeoord///HoogsoerenHoogsoeren

5 dagen Veluwe va. € 274,- p.p.5 dagen Veluwe va. € 274, p.p.5 dagen Veluwe va.
All Inclusive Hotel Brauer / TreisAll Inclusive Hotel Brauer / Treis-All Inclusive Hotel Brauer / Treis-kardenkarden
5 dagen Moezel / Duitsland va. € 233,- p.p.5 dagen Moezel / Duitsland va. € 233, p.p.5 dagen Moezel / Duitsland va.
All Inclusive Hotel Am Park / StadtkyllAll Inclusive Hotel Am Park / Stadtkyll
5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 210,- p.p.5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 210, p.p.
All Inclusive Hotel Am Wall / Soest

p.p.
All Inclusive Hotel Am Wall / Soest
5 dagen Duitse Sauerland va. € 269,- p.p.
   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op 

kanties

Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec.
met excursies naar Luxemburg, Trier en de Moezel
Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec.Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec.
met excursies naar Luxemburg, Trier en de Moezel
6 dagen All Inclusive voor slechts € 489,- p.p.

verzorgde Kerst- en Oud & Nieuwjaar vakanties en Oud & Nieuwjaar vakanties 

Kerst autovakantie in ValkenburgKerst autovakantie in Valkenburg
5 dagen Hotel Op de Boud € 335,- p.p.5 dagen Hotel Op de Boud € 335,5 dagen Hotel Op de Boud € 335,
Kerst autovakantie in het BrabantselandKerst autovakantie in het Brabantseland
5 dagen Best Western Hotel Asten € 285,- p.p.5 dagen Best Western Hotel Asten € 285, p.p.
Kerst autovakantie in de Duitse Eifel

p.p.
Kerst autovakantie in de Duitse Eifel
6 of 7 dagen All Inclusive Hotel Am Park € 299,- p.p.6 of 7 dagen All Inclusive Hotel Am Park € 299, p.p.
Oud & Nieuw autoreis Wunderland Kalkar

p.p.
Oud & Nieuw autoreis Wunderland Kalkar
3 of 4 dagen All Inclusive Wunderland va. € 269,- p.p.
BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed 

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 6,9510 kilo

Kleibintjes    

Ned. Man zoekt kennismaking met vrouw 60+
Vriendschap of een relatie komt wederzijds.
Andere cultuur is welkom. Mijn interesses: beziens-
waardigheden bezoeken, wandelen, natuur, korte 
binnenlandse vakanties.
Stuur een berichtje. Ik neem contact op.
 
Brieven aan:    Gerrit van Turnhout
                            Hoogzandweg 16                                             
                            2988DA Ridderkerk
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Ken je dit nog? 

 251   

 253   Nr.

Nr.

Ken je dit nog? Ongetwijfeld kent u de persoon op deze foto, ook wel aangeduid als ‘de Nachtburge-
meester van Rotterdam’. Helaas is hij er niet meer. Heeft u bijzondere herinneringen aan deze kleurrijke 
Rotterdammer? We 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. (Voor zover dat in dit 
geval nodig is...)  

Kees van der Sijs sr.: “Natuurlijk een bekend 
plaatje. Beurs staat er op het perron te lezen. 
Zo te zien aan de net uitgestapte passagiers is 
het een koude – wellicht winterse – dag, gelet 
op de mantels en mutsen/sjaals van de dames. 
Misschien was het wel vrijdag, 9 februari 1968, 
de dag waarop de eerste Metro van Nederland 
geopend werd door niet minder dan prinses 
Beatrix en prins Claus. Hoe ik dat zo goed weet: 
ik werkte in die tijd bij een bedrijf aan de West-
blaak, vlakbij metrostation Beurs. Tussen de 
middag liep ik die vrijdag als een speer naar die 
metro om voor de eerste keer een stukje mee te 
rijden. De beide Hoogheden waren toen al lang 
vertrokken. Daar mocht ik natuurlijk niet bij 
zijn. Mij was het meer te doen om een ritje naar 
CS vice versa. En laat er nu net op de terugweg 
een fi lmploeg van het acht-uur-journaal opnames 
staan te maken, terwijl ik op het Beursperron 
uitstap. Daar kan je nog eens mee thuiskomen. 
En dat deed ik ook. Mijn vrouw vond het thuis 
in ieder geval geweldig. Waarvan acte.”

Lenie Drenth: “Dat is de metro bij de Beurs. Aan 
de kleding te zien al een oude foto. Die andere 
lijnen waren er nog niet, denk ik. Zelf heb ik nog 
een bijzondere herinnering aan de metro. Zo’n 
twintig jaar geleden stond ik met mijn moeder 
op de metro te wachten. Ik ben een kleintje met 
mijn 1,62 meter. Moeder was nóg kleiner. Achter 
ons stonden vijf of zes jongens, maatje 1.90 +. 
Toen de metro kwam, duwde één van hen mijn 
moedertje weg en zei: “Ga eens opzij kleintje!” 
Al die jongens stapten in en in een refl ex trok 
ik de laatste aan zijn kraag weer naar buiten, 
gevolgd door zijn vrienden die op het perron 

ons met open mond bleven nakijken. Ik had een 
gevoel van triomf en moeders had géén idee wat 
er gaande was! Wat zou het leuk zijn als één van 
die mannen dit zou lezen en zeggen: Excuses, 
dat was een respectloze actie!”

Yvonne Boute: “Ik werkte in 1979 bij Vishandel 
Schmidt op het Vasteland. Als wij klaar waren 
met werken en ons verkleed hadden, gingen we 
naar de Metro Leuvehaven. Wij waren met een 
stuk of vijf mensen die richting Zuidplein moes-
ten. Hoewel wij ons hadden omgekleed, stonken 
wij enorm naar de vis. Dus je kunt je voorstellen 
dat passagiers met warm weer vijf stinkende 
mensen in de metro niet te harden vonden en dus 
regelmatig onder de stoelen keken of er ergens 
rotte vis lag. En wij hadden dan de grootste 
lol…”

Henk Vermeulen: “Dat dit de metro richting 
Centraal Station is, zal voor iedereen duide-
lijk zijn. En dat het in de beginperiode van de 
eerste Nederlandse metro is, voor de meesten 
ook nog wel. Zelfs ‘Beurs’ valt te ontcijferen. 
Op 9 februari 1968 hadden prinses Beatrix en 
prins Claus de metrolijn geopend. In eerste 
instantie wilde ik, jong knulletje nog, helemaal 
geen metro. Mijn opa en oma woonden met een 
ongetrouwde tante in Sliedrecht. Omdat we geen 
auto hadden, gingen we meestal met de bus. En 
soms met de trein, maar dan moest je die heel 
lange Stationsweg afl open. Dat busstation op 
het Delftseplein sprak zeer tot mijn verbeel-
ding. Lijn 12 van de Twee Provinciën, in die 
onbeschrijfl ijk mooie blauwe kleur, reed ons via 
Papendrecht naar Sliedrecht. Bij de kerk stapten 

we dan uit en liepen in tien minuutjes naar de 
Piet Heinstraat. Maar opeens was er het gerucht 
dat, als de metro zou gaan rijden, de bus vanaf 
Zuidplein zou gaan vertrekken. Ik vond dat 
maar niks, want wat als die metro in die donkere 
tunnel onder de Maas er ineens mee ophield? 
Het viel uiteindelijk allemaal mee en ik ging de 
metro best interessant vinden. Ik zat een jaar 
lang op Zuid op school en maakte er dus vaak 
gebruik van. Overdag reden ze met tweewagen-
stellen en in de spits met vier. Als de metro heel 
langzaam het Centraal Station inrolde, wist je 
dat er al een tweewagentrein klaar stond. Met 
een zacht schokje koppelden deze metro’s aan 
elkaar. Prachtig vond ik dat. Samen met mijn 
twaalf dagen oudere neef was ik al eens met die 
ongetrouwde tante naar Zuidplein gereden. Op 
dat moment was dat het eindpunt en het win-
kelcentrum was er nog niet. Bij toeval ontdekte 
ik, jaren later, dat als je het knopje ‘sluiten’ half 
indrukte, de deur juist niet dichtging. Dat was 
een leuk spelletje. De bestuurder opende en sloot 
dan verschillende keren de andere deuren. Tot ik 
besloot het knopje maar los te laten. Het zou bij 
de andere passagiers gaan opvallen als precies 
die deur waar ik stond maar open bleef. Mijn 
allereerste spreekbeurt, ja in de brugklas van die 
school op Zuid, ging over de metro. En o wat 
was ik zenuwachtig. De ansichtkaarten die ik 
liet zien, bewoog ik zo snel van rechts naar links 
dat dat in de klas voor hilariteit zorgde. Nog 
even over de foto. Dit is de tweede serie metro’s 
die een klein beetje afweek van de eerste. Hier 
liggen de frontlampen wat dieper. Bij de eerste 
serie zaten de sluitlichten aan weerszijden van 
de bestemmingsfi lm. En wie herinnert zich het 
‘aquarium’ nog waaruit het ‘niet meer instappen’ 
klonk. Wat mooi dat bij Stichting RoMeO aan 
de Kootsekade nog steeds een exemplaar van de 
eerste serie te bewonderen valt. Nog altijd als ik 
een luchtfoto met het oude Centraal Station zie, 
met het busstation ernaast, beleef ik de magie. 
En die bus vertrok nog heel lang gewoon vanaf 
het Delftseplein naar Sliedrecht.”

Ruud Kuipers: “Dit is metrostation Beurs aan 
de noord-zuidlijn (later Erasmuslijn genoemd), 
die werd geopend in 1968 en begon bij Centraal 
Station tot Zuidplein en nu doorloopt  tot Spijke-
nisse. In 1982 werd de oost-westlijn geopend nu 
(Calandlijn) en werd boven station Beurs station 
Churchillplein gebouwd en zijn die twee stations 
met elkaar verbonden. Tot 1997 heette het 

Churchillplein en na invoering van Erasmuslijn 
en Calandlijn werd het Beurs, ook om verwar-
ring te voorkomen. Doordat vijf metrolijnen 
elkaar kruisen bij de Beurs is dit nu het grootste, 
drukste en belangrijkste metrostation van Rot-
terdam.”

Joke de Gelder-Rietveld: “Ja, dat is station 
Beurs. Ik ben van 1948 en heb dus de metro zien 
bouwen. Ik woonde destijds op zuid, nu inmid-
dels al 54 jaar in Hoek van Holland. Op 7 sep-
tember ging ik met mijn kleindochter van 16 jaar 
een probeerrit maken van Berkel en Rodenrijs 
naar de Blaak, voordat ze met de kappersoplei-
ding op de Mariniersweg begon. Vanuit Berkel 
naar de Beurs en dan overstappen, ja, oma wist 
het wel! Helaas naar de verkeerde richting inge-
stapt, lichte paniek bij de kleindochter, maar het 
is toch nog goed gekomen. Dus als je denkt alles 
te weten: oma’s kunnen ook dingen vergeten!”

Harry Pruijsten: “Op 9 februari 1968 werd de 
Rotterdamse metro in gebruik genomen. De ope-
ning van de metrolijn werd verricht door prinses 
Beatrix en prins Claus, op het Centraal Station 
met een rit naar Zuidplein. Dit in bijzijn van 
burgemeester Wim Thomassen. Als toenmalig 
lid van het Korps Mariniers stond ik als tamboer 
met de Marinierskapel opgesteld op het Stati-
onsplein voor het station. Het was koud en we 
waren ruim op tijd. Naast ons stonden, voor de 
handhaving van de openbare orde, stoere ruiters 
van de Rotterdamse Bereden Brigade. Gelukkig 
hadden we genoeg te zien, want daar kwam een 
groep demonstranten aan met sandwichborden 
waarop stond dat de komst van de METRO niet 
gewenst was; veel te duur en onnodig, want we 
hadden toch al trams en bussen. Ze stelden zich 
schreeuwend op voor het station, daarbij de bor-
den omhoog stekend. Ik zag de agenten te paard 
naar voren komen en eenmaal waarschuwen zich 
te verwijderen. De demonstranten hadden ken-
nelijk geen trek, waarop de paarden de sporen 
kregen en de groep inliepen. Kennelijk hadden 
de demonstranten dit niet verwacht. In paniek 
lieten ze alles vallen en renden weg. Helaas 
was het kijkspel zo voorbij en moesten we onze 
tijd verder doden met wachten op de komst van 
Beatrix en Claus, maar het was wel duidelijk wie 
hier de baas was.”  

 Avonturen in de Rotterdamse metro   
at leuk toch weer dat een raadfoto waar we niet eens zoveel van 
hadden verwacht weer zoveel leuke verhalen oplevert. Leest u zelf 
maar op deze pagina!

W
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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

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.

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,-

‘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

www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste kerstreizen

vanaf p.p.

€ 1049www.dejongintra.nl/kdch302 8-daagse bus- en treinrondreis
Kerst met de Zwitserse treinen

vanaf p.p.

€ 529www.dejongintra.nl/kdant015-daagse busreis
Kerst in Vlaanderen

vanaf p.p.

€ 749www.dejongintra.nl/kddit038-daagse busreis
Kerst in de Neckarvallei

vanaf p.p.

€ 99913-daagse busreis
Kerst en Oud & Nieuw in het Zwarte Woud

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 459www.dejongintra.nl/kdadu015-daagse busreis
Kerst in de provincie Groningen

www.dejongintra.nl/kdend03www.dejongintra.nl/kdend03



Wij erven als kinderen de 
erfenis van onze oom. Hij is 
zonder testament overleden. 
Omdat moest worden uit-
gezocht wie de erfgenamen 
waren, heeft het enige tijd 
geduurd eer we de afwikke-
ling ter hand konden nemen. 
Deze oom had een eigen 
woning, die bij verkoop waar-
schijnlijk € 800.000 oplevert, 
maar een WOZ-waarde heeft 
van nog net geen € 400.000. 
Wat betekent dat nu voor de 
erfenis die wij krijgen?

Aangezien uw oom geen testament 
heeft laten opstellen waarin hij zijn 
erfgenamen benoemd heeft, is het 
wettelijk erfrecht van toepassing. 
Volgens de wet erven zijn broers en 
zussen (en eventueel de ouders als zij 
nog in leven zijn) en als die al zijn 
overleden, hun afstammelingen. Heeft 
een broer of zus geen afstammelin-
gen, dan vervalt daar het erfrecht. U 
erft dus vanwege plaatsvervulling, 
samen met de andere kinderen uit het 

gezin het erfdeel van uw vader. 

Erfbelasting
Hoe groot uw erfdeel is, hangt af van 
de andere broers en zusters van de 
overledene en van hoeveel kinderen 
uw vader had. In ieder geval erft u 
uw breukdeel over de waarde die de 
verschillende onderdelen van de nala-
tenschap samen hebben. Denk daarbij 
aan de banksaldi, de inboedel, de auto 
en andere bezittingen van uw oom 
min de eventuele schulden – zoals de 
hypotheek of belastingschuld – die hij 

nog had. Op de verschillende erfdelen 
worden de uitvaart- en afwikkelings-
kosten naar rato in mindering ge-
bracht. Ook dat wat na het overlijden 
nog ontvangen is en betaald, wordt 
naar rato verrekend. De erfgenamen 
zijn zelf de erfbelasting verschuldigd 
over hun erfdelen. Dit wordt uiteraard 
individueel berekend en gaat niet eerst 
af van de nalatenschap.

Aardigheidje
Voordat de verschuldigde erfbelasting 
wordt berekend, heeft u eerst recht op 

een vrijstelling van € 2.244 in 2021. 
Over dat wat u meer erft, is 30 pro-
cent erfbelasting verschuldigd. Voor 
de Successiewet zijn broers en zussen 
namelijk derden.
Hoeveel er uiteindelijk aan erfbe-
lasting verschuldigd is, hangt af 
van de waarde van de bezittingen 
en schulden. Daar zit voor u als 
erfgenamen een aardigheidje. Voor de 
aangifte erfbelasting moet namelijk de 
WOZ-waarde van de woning worden 
opgegeven. De extra waarde (werke-
lijke waarde min de WOZ-waarde: in 
uw geval dus € 400.000) krijgen de 
erfgenamen er vrij van erfbelasting 
bij. Bestaat de erfenis alleen uit de 
eigen woning en is uw erfdeel 5 pro-
cent van de fi scale erfenis dan is dat € 
20.000 en daarover betaalt u € 5.327 
erfbelasting. U ontvangt vanwege de 
hogere economische waarde van de 
woning uiteindelijk echter € 40.000. 
Een fl ink deel van de nalatenschap is 
daarmee ‘gratis’ voor u.
Neemt u zaken uit de rest van de in-
boedel over, bijvoorbeeld een schilde-
rij of de auto van uw oom, dan wordt 
de waarde die deze items vertegen-
woordigen in mindering gebracht op 
dat wat u netto ontvangt. Zo krijgen 
alle erfgenamen wat hen toekomt.

 ‘Gratis’ erfenis    
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Hulp bij aangifte erfbelasting
Als u aangifte erfbelasting doet, kunt 
u op de site van de Belastingdienst 
eerst gebruikmaken van de reken-
hulp, die voor u uitrekent hoeveel 
erfbelasting verschuldigd is. Gebruik 
die uitkomst om na het maken van 
de aangifte te controleren of deze 
juist is gedaan. Het aantal vragen 
bij de aangifte erfbelasting is groot 
en een foutje is snel gemaakt. Een 
hulpmiddel achter de hand hebben, 
is dan prettig, ter controle. Wil u nog 
meer controle of wilt u de aangifte 
erfbelasting sowieso niet zelf doen, 
neem dan contact op met Nico van 
Scheijndel of mr. Nicole Goud van 
Akto, beiden RegisterExecuteur. Wij 
helpen u graag verder op weg.

De ‘koude kant’ voelt warm
Het kan zo zijn dat u uw schoondoch-
ter of schoonzoon een erg warm hart 
toedraagt. Wil u hen ook laten (mee)
erven, dan kan dit uiteraard. Dit moet 
dan wel in een testament; volgens de 
wet erven zij namelijk niet van u. Wat 
de schoonkinderen en eigen kinderen 
als partners erven, wordt voor de 
heffi ng van erfbelasting bij elkaar 
opgeteld. Zijn deze partners, op 
moment van erven, gescheiden dan 

is dit niet zo. Als onverhoopt een van 
uw eigen kinderen tijdens uw leven is 
overleden, kunt u er óók voor kiezen 
de schoonzoon of schoondochter 
te laten erven. Ook dit moet in een 
testament. Dan is voor de erfbelasting 
het tarief en de vrijstelling voor eigen 
kinderen van toepassing.

Huisdierenclausule
In een huisdierenclausule kunt u laten 
vastleggen wat er met uw huisdier 
gebeurt wanneer u komt te overlijden 
of niet meer in staat bent voor uw 
huisdier te zorgen. In een levenstes-
tament kunt u vastleggen wat er met 
uw huisdier gebeurt wanneer u nog 
leeft, maar niet meer in staat bent 
voor het huisdier te zorgen en in een 
testament legt u vast wat er met het 
huisdier gebeurt wanneer u komt te 
overlijden. Zelf erven kan het huis-
dier niet, maar met een legaat kunt u 
wel de verzorger ondersteunen.

Vermiste vertegenwoordigd
Is een erfgenaam afwezig of vermist, 
kan dat de afwikkeling van een 
nalatenschap ernstig ophouden. De 
wet biedt daarom de mogelijkheid 
de rechter een bewindvoerder voor 
deze vermiste te laten benoemen. Die 
kan de belangen van de onvindbare 
persoon behartigen en de afwikke-
ling kan daardoor gewoon doorgaan. 
Iedere belanghebbende kan de 
bewindvoerder aanvragen.

Gratis naar het goede doel
Goede doelen die een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI)- of 
(Steunstichting) SBBI-status hebben, 
zijn vrijgesteld voor de schenk- en 
erfbelasting. Op de site van de 
Belastingdienst kunt u nakijken of het 
goede doel dat u voor ogen heeft een 
goedgekeurde ANBI of (Steunstich-
ting) SBBI is.  

Uit de praktijk

Een veelgestelde vraag is hoe het na 
het overlijden moet met de betaling van 
rekeningen. Erfl aters hebben daarom 
vaak alvast wat geld in huis of hebben 
met de executeur of een andere persoon 
een en/of-rekening. In de praktijk is die 
onrust niet nodig. In de eerste plaats 
hebben erfgenamen drie maanden na 
overlijden het recht van beraad. Dit be-
tekent dat schuldeisers zich stil moeten 
houden, omdat de erfgenamen eerst 
moeten kunnen uitmaken óf en hoe zij 
willen aanvaarden. Bovendien kan de 
executeur met een akte van executele al 
snel aan de slag. Een verklaring van erf-
recht duurt wat langer, zeker als er geen 
testament is en de notaris eerst moet 
vaststellen wie de erfgenamen zijn. 
Maar zelfs dan is de notaris vaak bin-
nen twee maanden klaar met z’n werk. 
Alleen als er heel veel erfgenamen zijn, 
kan dit langer duren. Vervolgens moet 
de bank op de hoogte worden gesteld 
dat er iemand is die over de rekening 
mag beschikken. Als daarna duidelijk is 
waar de nalatenschap uit bestaat, dan is 
het tijd besluiten te nemen.
Het bovenstaande klinkt eenvoudig, 
maar vraagt zeker bij ingewikkelde 
familieverhoudingen goede coördinatie 
en transparantie. Dat is de taak van de 
executeur; een dankbare, maar soms 
ook een ‘op eieren lopen’ taak. Zoekt 
u een executeur of heeft u hulp nodig 
bij afwikkeling van een nalatenschap? 
Bel of mail ons: 010-3130823 of info@
akto.nu. Voor kortere vragen bent u 
welkom bij een van onze erfcoach-
spreekuren.  

?

Koop eens tweedehands
Uit eigen ervaring weten we 
hoeveel nog zeer goede spullen 
worden aangeboden aan de kring-
loopwinkels. Deze kunt u daar 
vervolgens weer kopen voor een 
klein bedrag. Dit is in ieder geval 
veel goedkoper dan nieuw en wie 
weet scoort u ook een item dat bij 
Tussen Kunst en Kitsch een klein 
vermogen waard is.

Werk aan energie besparen
De energieprijzen zijn dit jaar een 
stuk hoger dan voorheen en zul-
len naar verwachting nog verder 
stijgen. Zuinig zijn met energie 
en verwarming is nu lonender dan 
ooit. Breng isolatie aan, stop kieren 
dicht, laat apparaten niet op stand-
by staan en let bij de aankoop van 
nieuwe apparaten op het energiela-
bel en gebruik de apparaten ook 
op de energiezuinige manier. Op 
die manier valt de eindafrekening 
minder tegen.

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

MET DEZE 6 ONDERZETTERS
VOOR 14,95BEZORGKOSTEN 4,25

BESTEL DE 6 ONDERZETTERS VIA HET WINKELTJE OP 
PAGINA 24 OF OP WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

THEE OF KOFFIE
OP Z’N ROTTERDAMS

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.  0180 820353 
E-mail  info@admvanstein.nl

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein



I

met enkele andere uitverko-
renen wat Franse les geven, 
zodat wij een goede start 
zouden maken. En inderdaad 
de beroemde zin “Papa fume 
une pipe“ behoorde tot het 
repertoire.

De kennismaking met de hbs viel 
me niet gemakkelijk. Ik had al gauw 
door dat hier ander publiek zat dan 
op de lagere school. De jongens die 
de toon aangaven, voor een gedeelte 
de sfeer bepaalden, spraken anders, 
waren anders gekleed en schenen 
sommige leraren al te kennen. “Doe 
de groeten aan je vader“, hoorde ik 
een leraar soms zeggen. Nou, mijn 
vader kenden ze niet.
Ik had dus moeite mijn plekje te 
vinden. Wat je dan doet? Je zoekt 
contact met jongens die zich ook 
onwennig voelen. In het gebouw zat 
trouwens ook een mms (Middelbare 
Meisjes School). Een opleiding met 
veel talen en cultuur. De school 
bereidde je voor op bijvoorbeeld een 
functie als directiesecretaresse tot 
aan het huwelijk, want dan stopten de 
meeste meisjes/vrouwen met werken. 
Niet getreurd, want ook in de huwe-
lijkse staat, zou je met zo’n opleiding 
met je man op niveau kunnen praten 
en een goede gastvrouw zijn als hij 
vrienden of zakenrelaties ontving. Zo 
werd er echt over gesproken.
Maar misschien is dit niet het hele 
verhaal, want zat ik in de lagere klas-
sen alleen met jongens, in de hogere 
klassen verschenen er opeens ook 
meisjes in de klas. Een hbs gaf toe-
gang tot de universiteit, de mms niet.

Ongemakkelijk
Ik merkte al snel waar ik goed in 
was en waarin niet. De talen gingen 
goed, de exacte vakken moeizaam. 
In Engels blonk ik uit. De leraar 
nodigde mij soms uit via een over-
horing de klas te laten zien hoe je 
Engels moest leren. Ik voelde me een 
beetje vereerd, maar ook ongemak-
kelijk. Je wordt er niet populair door. 
Bij natuurkunde het andere uiterste. 
De amanuensis had de proefopstel-
ling gemaakt op je tafel. Spoedig 
zou blijken dat ik er echt niets van 
begrepen had.

Persoonlijkheden
Ik had veel respect voor de leraren. 
Stuk voor stuk sterke persoonlijkhe-
den met veel kennis en liefde voor 
hun vak. Velen waren gepromoveerd. 
De leraar Engels, Curfs, droeg citaten 
van Shakespeare uit het hoofd voor, 
leraar Duits, Bax, met bulderende 
stem Goethe en de leraar Nederlands, 
Van de Marel, met veel liefde gedich-
ten van Guido Gezelle.
Voor de talen moesten we een 
verplicht aantal boeken lezen. Voor 
Nederlands 25 en voor Engels 13. 
Geloof het of niet, maar er waren 
altijd leerlingen die toestemming 
vroegen meer boeken op de lijst te 
mogen zetten. Lezen en literatuur 
waren nog populair.
De leraar scheikunde, Mulder, een 
excentriek figuur, deed een druppel 
honing op de nagel van zijn duim en 
liet er een wesp op los. Het diertje 
probeerde te steken, maar kon de 
nagel niet doorboren. Het hoe en 
waarom van dit schouwspel ben ik 
vergeten.
De leraar wiskunde wilde graag naar 
Feyenoord-Ajax, toen ook straal 
uitverkocht. Mijn vader kon op 
miraculeuze wijze altijd aan extra 
kaartjes komen. Ik regelde dus een 
kaartje voor de leraar. Om met Jaap 
Kooiman te spreken. “Nu kan hij 
niet meer om mij heen.“ Helaas, de 
volgende repetitie toch weer een 
onvoldoende.
De leraar geschiedenis had een Ame-
rikaanse gastdocent op bezoek. Dat 
vonden we leuk. De les ging verder 
in het Engels. Onze leraar deed ook 
een duit in het zakje. Dat viel nog 
niet mee. Hij beschreef een zeeslag 
en sprak de onvergetelijke woorden. 
“The ship walked on a mine.” Daar is 
hij later nog veel mee gepest.
Gymnastiek hadden we van de heer 
Teeuwen uit Venlo. Als het mooi 

weer was, sportten we buiten. Ik 
vond voetballen leuk, maar had 
een slechte techniek. Tijdens een 
wedstrijd kreeg ik een bal hard tegen 
mijn knie geschoten. De bal werd 
een splijtende dieptepass, waaruit het 
winnende doelpunt werd gescoord. 
Volgens Teeuwen had ik hiermee een 
plaats in het schoolelftal verdiend. 
Volkomen ten onrechte, zo bleek 
later.

Jan Sul
De meest memorabele docent was 
ongetwijfeld rector Jan Sul. Nee, 
je waagde het echt niet een flauwe 
grap of een toespeling op zijn naam 
te maken. Hij had zijn lokaal op de 
eerste verdieping, achter in de gang. 
Hij stond op de gang, koffie drinkend 
en een sigaar rokend, de leerlingen 
vriendelijk toe te knikken. Voor de 
les begon, zette hij regelmatig een 
gospel van Mahalia Jackson op.
Als ik een beurt kreeg en het ant-
woord niet wist, zei ik maar “God 
is liefde“. Het was niet het goede 
antwoord, maar fout rekenen kon je 
het natuurlijk ook niet.
Wat ik me nog goed herinner is dat 
hij met ons wekenlang, of was het 
maanden de evolutieleer aan de hand 
van de Franse theoloog Teilhard 
de Chardin behandelde. Moet je 
voorstellen, begin jaren zestig, toen 
het Scheppingsverhaal nog recht 
overeind stond. Ik verbaas me er nog 
steeds over.

Schoolkrant
In onze schoolkrant, waar ik ook 
wel eens een bijdrage aan leverde, 
stond een lang gedicht. Ik las het, 
maar begreep het maar half. Iets met 
een grote zwarte vogel, dreigend op 
zoek naar een prooi. Later ontdekte 
iemand dat de beginletters van ieder 
couplet samen een zin vormden: Sul 

is een lul. Van de dichter is nadien 
taal noch teken vernomen.
Alle leraren waren persoonlijkheden, 
autoriteit in hun vakgebied. Ordepro-
blemen waren er niet, zelden lesuitval 
of roosterwijzigingen. De sfeer op 
school was eerder gemoedelijk.
Toch hadden we ooit een invaller 
voor wiskunde, die duidelijk geen 
orde kon houden en het werd een 
gigantische puinhoop. Ik deed daar 
niet aan mee. Ik vond dat zo laf. Met 
zijn allen tegen een weerloze. Van 
de andere kant kun je zeggen; als 
je geen orde kunt houden ben je als 
leraar ongeschikt.

Ouderavonden
Bij een school horen natuurlijk 
ouderavonden. Mijn moeder bezocht 
die trouw. Wij woonden in het 
Witte Dorp, toch een eind van de 
Vaanweg. Een auto hadden we niet, 
mijn moeder had nooit leren fietsen 
en het openbaar vervoer bleek zeer 
omslachtig. Ik herinner me een gure 
herfstavond, met regen en wind. Mijn 
moeder met een plastic kapje om 
het haar te beschermen op weg via 
de Groene Hilledijk, Valkeniersweg, 
een stukje Dordtsestraatweg, links de 
Jan Ligthartstraat in. Uit haar relaas 
maakte ik op dat ze heren in driedelig 
pak en dames met parelketting in 
mantelpakjes had gezien en zich 
behoorlijk eenzaam had gevoeld, niet 
op haar plek.
Ik had best een fijne schooltijd, maar 
die ouderavonden voelen nog steeds 
ongemakkelijk.

Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com

Toen leraren nog autoriteit hadden
n 1958 betrad ik 
het Sint Montfort-
college, de katho-

lieke hbs aan de Vaanweg. Op 
de lagere school, de Theo-
dorus de Celles, aan de Bree, 
haalde ik goede cijfers, zodat 
het hoofd van de school, 
broeder Gerontius naar mijn 
moeder ging en meende dat 
ik geschikt was voor de hbs. 
Mijn moeder vond het een 
hele eer en de broeder zou mij 
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1965. HBS-a neemt afscheid van het Sint Montfortcollege. De schrijver zit aan de linkerkant van de directeur, voor de kijker rechts

Vakanties in Ede

Het artikel van Lenie de Jong 
in De Oud-Rotterdammer van 
24/8 bracht mooie herinnerin-
gen bij me boven, want ook 
ons gezin beleefde fantasti-
sche vakanties in Ede.

De eerste vakantie aldaar was een 
vreemde: mijn vader had voor het eerst 
twee weken vakantie in plaats van 
slechts één. De eerste week verbleven 
we op ons vaste adres, het pension van 
mevrouw Preijs aan de Deventerstraat 
in Apeldoorn. Gelukkig konden mijn 
ouders voor de tweede week nog een 
huisje boeken bij hotel-restaurant Bos-
lust aan de Otterloseweg, vlak buiten 
het dorp Ede. Er stonden twee vakan-
tiehuisjes achter het hotel en mijn vader 
moest de volgende jaren altijd om één 
minuut over twaalf op oudejaarsnacht 
al bellen, om verzekerd te zijn van twee 
weken zomervakantie. Later werd hotel 
Boslust een restaurant genaamd ‘Vroe-
ger’. Nu heet het restaurant Stam.
In de jaren vijftig/zestig, toen wij daar 
op vakantie gingen, stonden de huisjes 
nog aan de rand van een beukenbos, 
dat zich uitstrekte tot de Edese heide. 
Nu ligt tussen de huisjes en de bosrand 
al jaren de weg Ede-Apeldoorn. Dat 
er in al die jaren naamsveranderingen 
waren gekomen, verbaasde me niet, wel 
dat één van die vakantiehuisjes er nog 
stond! Het werd permanent bewoond 
door een jongedame, die het er prima 
naar de zin had. In onze vakantietijd 
hadden wij het idee dat de huisjes al 
tientallen jaren oud waren, evenals de 
inrichting. Voor de zekerheid werden 
vader, broer, ik en huisvriend Ben weg-
gestuurd voor een fikse boswandeling, 
zodat oma en ma de inboedel konden 
reinigen, inclusief het schuren van alle 
pannen! Opa mocht buiten zijn krant 
blijven lezen. Bij onze terugkomst was 
alles spic en span en had Van Gend & 
Loos onze bagage gebracht. De fietsen 
gingen met ons mee in de trein.
We hebben er twaalf jaar heerlijke 
vakanties gehad met veel wandelen en 
fietsen, onder andere over de Koeweg 
naar natuurbad de Zanding in Otterlo, 
het Mosselse Zand, het pannenkoekhuis 
in Lunteren en het golfslagbad in Door-
werth. Tussen Ede en Lunteren was een 
grote zandafgraving (nu opvangcentrum 
de Braamhorst), waar we meters naar 
beneden sprongen in het losse zand. 
Op de laatste dag gingen we naar het 
zwembad bij station Ede/Wageningen. 
Het water was ijskoud en het stonk al-
tijd vanwege de nabije ENKA-fabriek.
Terug in Rotterdam gingen we elk jaar 
naar de Chinees in de Jonker Frans-
straat, Lin Fah. ‘Chinezen’ was later 
meer gewoon. Lin Fah zat toen al in 
de Pannenkoekstraat. Mijn moeder 
vond het eten soms te zout, waarop 
het antwoord altijd was: “Veel zout, 
veel drinken!” Al met al veel mooie 
jeugdherinneringen. Bedankt voor de 
inspiratie, Lenie!

Andre Tolenaar
a.tolenaar@outlook.com
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

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,-

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

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

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

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

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

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.

 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

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

 
 

Onze volgende 85ste veiling wordt gehouden op 
3 en 4 december 2021 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 23 oktober.Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is . 
  
Op  de  84ste veiling  in  Juni  werden enorme prijzen gehaald.   
Oorzaak (vermoedelijk) de Covid-crises. Mensen gaan niet op vakantie  
en willen "postzegelen". Nu is het moment om in te leveren. 

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!
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Vanaf de derde klas (augustus 1962) 
zat ik met nagenoeg dezelfde groep 
leerlingen bij dezelfde onderwijzer, 
meester Ab Wunderink. Een man 
die voor de klas heel belangrijk is 
geweest.
De foto bij dit verhaal is gemaakt in 
de zesde klas. In 1986 kwamen de 
meeste leerlingen van de groep met 
Ab Wunderink op een heel leuke 
reünie bij elkaar in een zaal van En-
gels, Groothandelsgebouw. Dit was 
georganiseerd door oud-leerling Elly 
Schot. Daarna is helaas geen nieuwe 
samenkomst meer gevolgd.

Nieuwe reünie 
Ik had de afgelopen weken leuke 
ontmoetingen met Peter de Ruiter, Leo 
Belder, Frits Aalbregt en Mary Quist. 
Onder ons ontstond het idee weer eens 
zo’n reünie te houden, waarvoor wij 
als organiserend comité fungeren. Er 
hebben zich al tien leerlingen op de 
facebookpagina aangemeld en zij wil-
len graag aan de reünie meedoen.
Als locatie hebben we Lisa Rotterdam 
gekozen, een mooi, sfeervol grand-
café in de Annie M.G. Schmidtstraat, 

vlakbij metrostation Zuidplein. Min of 
meer in de oude buurt dus. De plannen 
richtten zich op het komend voorjaar, 
bijvoorbeeld maart 2022. Maar het 
mag van ons ook eerder. En op onze 
leeftijd moet ook een doordeweekse 
dag natuurlijk makkelijk kunnen.

Oude gebouw
We willen contact opnemen met de 
huidige school, de BS. De Kameleon 
en proberen op een deel van de dag 
iets te organiseren in het oude gebouw.

Facebookgroep
Op Facebook is een groep aange-
maakt, ‘Zuiderparkschool Carnisse 
1966’, om elkaar te treffen, herinne-
ringen op te halen, verhalen te vertel-
len, foto’s te verzamelen en plannen te 
maken. Wie in deze klas zat, kan zich 
daar aanmelden. Anderen kunnen ons 
namen en mailadressen of telefoon-
nummers van oud-leerlingen door-
geven per mail op dick.gebuys403@
kpnmail.nl of via 06-24709506.

Klassenfoto
Op de foto van de Zuiderparkschool 

6e klas bij meester Wunderink, 1966 
staan de volgende leerlingen:

Bovenste rij: Rob van Demen, Louis 
Jetten, Cas Coenen, Ger de Pijper, Bas 
van Bokkel, Jan Nederlof, hoofdon-
derwijzer Waard.

Tussenrij: Dick Gebuys, Ron Rijke.

Derde rij: Peter de Ruiter, Ger van 
Mourik, Leo Belder, Cees Lamsvelt, 
Aad Smid, Els Kroon, Olga Dekker, 
Joska Kok, Kees Valk.

Vierde rij: Thea Kouwenhoven, 
Marian Holster, meester Ab Wunde-
rink, Nel Catersels, Ineke Spijker, Elly 
Schot, Jan Verboom.

Onderste rij: Coby Larooy, Kees 
Loendersloot, Mary Quist, Thea 
Westerveld, Wilma Smit, Joke Lob-
berecht, Trudy Broekhuizen, Lonneke 
van Haaren.

Frits Aalbregt en Gert Voortman 
ontbreken op deze foto. En er was nog 

een nieuwe leerling binnengekomen 
in de vijfde klas: Hans Booij. Hij staat 
ook niet op deze foto.

Overleden
Op onze reünie in 1986 vernamen we 
dat Ron Rijke was overleden. Niet 
heel lang daarna, ontving ik van zijn 
moeder het bericht van de dood van 
Rob van Demen. Vorige week vertelde 
zijn tweelingbroer Henk ons dat Louis 
Jetten in 2015 is overleden.

Dick Gebuys

Reünie Zuiderparkschool Carnisse 
Ik zat van 1960 tot 1966 op de Zuiderparkschool aan de Carnis-
sesingel in Rotterdam-Charlois (Carnissebuurt). Er zaten twee 
scholen in hetzelfde gebouw, over de brug bij het kruispunt van 
de Carnissesingel en de Carnisselaan. Wij waren in het gebouw 
de ‘Bovenschool’ ter onderscheid van de Oude Vlietschool, de 
‘Benedenschool’. Hoofdonderwijzer was meester Waard.

  

Eind 1925 vertrok de in Hamburg 
wonende Nederlandse jood S.R. de 
Miranda met zijn Zweedse vrouw 
Elisabeth Strömbom naar Rotterdam 
om daar een bestaan op te bouwen. 
Samuel Rodrigues de Miranda was 
in 1902 op zijn achttiende jaar naar 
Duitsland vertrokken om daar als 
vertegenwoordiger van meel en graan 
aan het werk te gaan. Aanvankelijk ge-
trouwd met een Duitse vrouw waarvan 
hij scheidde, ontmoette hij een Zweed 
met de naam Albert Strömbom. Albert 
nam hem mee naar Zweden en daar 
ontmoette hij Alberts zus Elisabeth. 
De twee trouwden en kregen twee 
dochters, Louise en Eyvor. Door 
allerlei perikelen verkaste het gezin 
naar Hamburg, waar hun zoon Lennart 
werd geboren. Drie maanden na zijn 
geboorte reisden ze per trein naar Ne-
derland om zich in Rotterdam West te 
vestigen in een bovenwoning. Tijdens 
de reis lag Lennart in een wasmand 
naast de stoominstallatie om een 

beetje op temperatuur te blijven.

Onderduikers
Toen het financieel wat beter ging, 
verhuisde het gezin naar Kralingen, 
eerst naar de Voorschoterlaan en 
later naar de Rozenburglaan. In 1943 
kregen Samuel en zijn kinderen de 
Zweedse nationaliteit. Elisabeth had 
contacten met de Zweedse consul en 
die regelde dat. De Zweedse naturali-
satie werd officieel door de Zweedse 
koning verleend. Zweden was neutraal 
en dus werd dat door de Duitse bezet-
ter staatsrechtelijk geaccepteerd. Het 
huis werd zelfs officieel een stukje 
Zweeds gebied. Als er Duitsers aan de 
deur kwamen, hield Elisabeth ze daar 
tegen met de opmerking dat ze geen 
permissie hadden Zweeds grondgebied 
te betreden. Ze accepteerden en res-
pecteerden dat. Gelukkig maar, want 
het gezin had drie onderduikers in 
huis. Geen joodse mensen, maar man-
nen die aan de Arbeitseinsatz wilden 

ontkomen. Bijna de hele familie van 
vaders kant, 93 mensen toch, is wel 
afgevoerd en vermoord.
Het pand Rozenburglaan 98, met een 
grondoppervlak van 228 m2, is ge-
bouwd in 1914. De laan is vernoemd 
naar Villa Rozenburg, een woonhuis 
aan de Oudedijk. Die stond op een 
perceel dat zich uitstrekte tot aan de 
Kralingse Plas. De villa kwam in 1895 
in bezit van de gemeente Rotterdam. 
In 1911 werd besloten een villawijk en 
park aan te leggen op het perceel. Het 
park kreeg de naam Park Rozenburg. 
Het echtpaar De Miranda woonde 
op het adres tot in de jaren zestig. 
Onbekend is of de Zweedse status ooit 
is opgeheven. Tot in 1963 was op dit 
adres nog het Zweeds Verkeersbureau 
gevestigd. Thans is het pand het on-
derkomen van Volkers Radiologie BV, 
praktijken van medisch specialisten en 
medische dagbehandelcentra.

Meerdere joodse gezinnen
De familie De Miranda was niet het 
enige joodse gezin aan de Rozen-
burglaan. Zo woonde op nummer 11 
de familie Gelber (vader, moeder en 
zoon Walter Siegmund kwamen om, 
zoon Micha overleefde de oorlog), op 
nummer 17 de familie Vieijra (vader 

en kind overleefden, moeder en zoon 
Jacob Henri kwamen om in Ausch-
witz), op nummer 30 woonde in 1930 
mw. Brandel en vlak voor en tijdens 
de oorlog kantonrechter Ernest Polak 
en diens vrouw. Beiden kwamen om, 
hij tijdens het bombardement op 15 
mei 1940 en zij in Sobibor in 1943.
Op Rozenburglaan 70a woonde 
pianiste Martha Elisabeth Frankfort, 
zij werd in Sobibor vermoord, en op 
nummer 70b woonde tot 1925 Eliazer 
Meijer Mok, handelaar in ondermeer 
oud papier en lompen met zijn bedrijf 
E.M. Mok & Zonen. Tijdens de oorlog 
woonde Hedwig Levy er, tot 1 decem-
ber 1942, de datum dat zij overleed.
Op Rozenburglaan 90b woonde de 

veehandelaar David van Crefeld. Hij, 
zijn vrouw, zoon en dochter werden 
allen in Auschwitz vermoord. Op 
nummer 100 tenslotte woonde Hen-
drik Cohen, een vooraanstaand Rot-
terdams apotheker. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd hij voorzitter van 
de Rotterdamse Joodsche Raad.

Het gezin op nummer 98 was het 
enige dat ongeschonden de oorlogsja-
ren doorkwam, dankzij tussenkomst 
van de Zweedse koning zelf, Zoon 
Lennart, inmiddels 95, leeft nog.

Marcel Deelen
marcelvanellen@live.nl

Piepklein stukje Zweden in Rotterdam
Vrijwel niemand zal nog weten dat een piepklein stukje Rot-
terdam in de oorlogsjaren Zweeds grondgebied was en dat was 
geen ambassade. Koning Gustaaf V zelf had geregeld dat Ro-
zenburglaan 98 een stukje Zweeds gebied werd. Daarmee werd 
het huisadres neutraal gebied, waar geen Duitser zomaar mocht 
binnenkomen.

Rozenburglaan 98 in Rotterdam
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De Magistraat in Rotterdam is een klein-

schalige woonzorglocatie van Domus 

Magnus. Fijn oud worden vraagt om de 

beste zorg en een mooie woonomgeving. 

Maar wat ons echt bijzonder maakt, 

is dat de bewoners kunnen leven zoals 

zij dat willen. De zorg en activiteiten 

worden volledig aangepast aan hun 

persoonlijke wensen. 

“Vroeger had ik een rijk sociaal leven. 

Hier heb ik weer een aantal fi jne contacten

opgebouwd. We treffen elkaar in de woon-

kamer of bij een van de activiteiten en lachen 

heel wat af. Na een tijdje kletsen trek ik me 

terug in mijn appartement. Tijd om rustig de 

krant te lezen, die ik nog steeds ontvang.”

Leven is 
gezelschap 
hebben

Brochure aanvragen?  
Kijk op www.domusmagnus.com

Focus.Aandacht.Resultaat.

 Bergman Clinics | Bewegen | Vliegveldweg 65 in Rotterdam | Cypresbaan 3 in Capelle a/d IJssel bergmanclinics.nl/bewegen

Orthopedie bij Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam:
•   De kliniek is gewoon open voor consult en behandelingen.
•   Nu ook polikliniek in Capelle a/d IJssel
•   Onze chirurgen behoren tot de top in hun vakgebied
•  Korte toegangstijden voor zowel eerste afspraak als operatie
•  Cliënten waarderen ons hoog, met een 8.8 op Zorgkaartnederland.nl
•  100% vergoed na verwijzing en bij medische indicatie

Oriënteer u op bergmanclinics.nl/bewegen

Lucas Keereweer, centrale 
verdediger Voetbal Vereniging 
Brielle A1 |(18 jaar): 
“Afgelopen jaar scheurde 
ik mijn voorste kruisband 
tijdens een oefenwedstrijd. 
Dubbel pech, aangezien ik op 
dat moment in aanmerking 
kwam om bij het 2e elftal 
van VV Brielle aan te sluiten. 
Ik ging hiervoor naar een 
ziekenhuis bij mij in de 
buurt. Helaas liep ik hier 

tegen een lange wachttijd aan. Gelukkig kon ik snel 
terecht bij Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam. 
Ik kreeg duidelijke uitleg over de operatie en 
wat mij te wachten stond na de operatie. Het is 
heel fijn en vertrouwd dat dr. Duivenvoorden ook 
tijdens de nabehandeling betrokken is. Regelmatig 
hebben we contact en heeft hij contact met mijn 

fysiotherapeut. Na de winterstop hoop ik mijn 
rentree te kunnen maken.”

Gespecialiseerd sportspreekuur
Cliënten die last hebben van hun bewegingsapparaat 
en daardoor beperkt worden in hun werk, sport 
of zelfs gewone dagelijkse activiteiten – kunnen 
bij Bergman Clinics | Bewegen geholpen worden 
zodat ze weer pijnvrij en met plezier kunnen 
bewegen. Bij Bergman Clinics I Bewegen I Rotterdam 
kijkt orthopedisch chirurg dr. Tijs Duivenvoorden 
tijdens het sportspreekuur zeer grondig naar uw 
klachten. Naast een individueel behandelplan voor 
uw blessure, houdt hij rekening met wat er van u 
gevraagd wordt binnen uw sport. Tevens is er snelle 
toegang tot aanvullende diagnostiek zoals echo 
en MRI. Dr. Duivenvoorden heeft ruime ervaring 
opgebouwd binnen de top- en amateursport o.a. als 
clubarts van Feyenoord Rotterdam en teamarts van 
hockeyclub Victoria.

Meer dan 30 jaar ervaring
Bij Bergman Clinics 
| Bewegen werken 
uitsluitend zeer ervaren 
specialisten met 
jarenlange ervaring in het 
plaatsen van knie-, heup- 
of schouderprothese 
of het opereren aan de 
wervelkolom. Tijdens 
uw behandeling wordt 
u begeleid door een 
professioneel team dat er 
voor zorgt dat u zo snel 
mogelijk weer op de been 

bent. Een groot voordeel van een focuskliniek van 
Bergman Clinics is dat artsen een bepaalde operatie 
erg vaak uitvoeren. Hoe meer routine een arts heeft, 
hoe minder complicaties er optreden. Bij Bergman 
Clinics zijn kwaliteit en veiligheid erg belangrijk.

Gespecialiseerd sportspreekuur bij Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam 
“Topsport–zorg voor iedere sporter!”

Focus.Aandacht.Resultaat.

Bergman Clinics | Bewegen  
heeft locaties door het hele land:

dr. Tijs Duivenvoorden

BMC Bewegen Advertorial Rotterdam 255x181_v4.indd   1 28-09-2021   11:33
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Mijn ouders woonden aan de Mathe-
nesserdijk, hoek Taandersstraat, twee 
hoog met uitzicht op de ‘hol’ naar 
Spangen. Moeder moest bevallen in 
het ziekenhuis, maar omdat zowel de 
Mathenesserbrug, als de Lage Erfbrug, 
‘s avonds werden opengezet vanwege 
mogelijke sabotage door het verzet, 
verbleven mijn ouders tijdelijk bij een 
goede vriend aan de Spoorsingel. Toen 
de bevalling op handen was, werd mijn 
moeder, bij gebrek aan vervoer, op een 
handkar naar het ‘Eukokia’ gebracht. 
Ondanks het gebrek aan voedsel 
werd ik als 9-ponder geboren met de 
keizersnee. Maar enkele maanden later 
stond mijn moeder bij de juichende 
menigte tijdens de bevrijdingsoptoch-
ten te huilen als een kind. Een baby 
met hongeroedeem met nog niet de 
helft van het geboortegewicht, zou het 
niet overleven. Het wonder is echter 
geschied, ik ben nog springlevend.

Witte lakens
Als kleuter speelden wij graag op het 
kleine pleintje voor ons huis, beneden 
op de hoek was een slagerij, daarnaast 
garage Stahlie en schuin tegenover ons 

de groentezaak van de familie Roskam. 
We deden aan busje-trap, tollen, stelten 
en tikkertje en ‘s winters als het ge-
sneeuwd had, gleden met onze slee van 
de hol af. Wat een plezier gaf dat.
De saamhorigheid in de straat was in 
die tijd nog groot. Ik herinner me ra-
men, die soms met witte lakens bedekt 
waren. Je telde ze. Dat waren er soms 
best veel. Mijn moeder legde uit dat er 
iemand gestorven was en de buren op 
die manier meeleefden. Na de begrafe-
nis werden ze weer opgeborgen. Dat 
was eigenlijk een heel mooi gebaar. 
Ook al kende je elkaar nauwelijks, je 
liet hiermee je respect voor de overle-
dene en de familie zien.

Grote schoonmaak
Eén keer per jaar was het grote 
schoonmaak en dat was meestal als de 
kolenboer was geweest. Alle buren van 
het pand hadden op hetzelfde tijdstip 
afgesproken kolen te bestellen, omdat 
dan de traplopers van drie verdie-
pingen moesten worden verwijderd, 
geklopt, soms hersteld en de koperen 
roeden gepoetst. Ik zie ze nog sjouwen: 
de kolenboeren van Kieboom met elk 

een mud kolen op de schouder, drie 
lange trappen op naar zolder, waar elk 
huishouden een kolenhok had. En dat 
vele malen herhaald. Zwaar werk, waar 
ik nu nog bewondering voor heb. En 
met elkaar werd het kolenstof van de 
trap gesopt en kon de trap er weer voor 
een jaar tegen. Daarna volgde het huis. 
Alles moest van zijn plaats, Er werd 
geboend, gesopt, tot in de kleinste 
hoekjes en alles wat gewassen kon 
worden verdween dan in de wasketel.

School
De kleuterschool is voor mij een dub-
bele herinnering. Ik was een beschei-
den en soms verlegen kind en zag op 
tegen een ‘nieuwe’ uitdaging. De H.J. 
Colijnkleuterschool was een begrip 
in Delfshaven. Juffrouw Kleinjan 
zwaaide er de scepter en haar zus was 
er kleuterjuf. Dan had je ook nog juf-
frouw Konijnenburg en juffrouw Goos-
sens. Zingen deed (en doe) ik graag. 
En juffrouw Kleinjan speelde daarbij 
prachtig viool. Dat waren voor mij de 
‘highlights’ van de kleuterschool.
Mijn vader koos later voor de Calvijn-
school in de Toussaintstraat, waar de 

statige meneer Van der Toorn het hoofd 
was. Op die school heb ik veel geleerd. 
Van juffrouw Verdoold, die lieverd 
die mij en anderen blokfl uitles gaf na 
schooltijd, juffrouw van Deursen en de 
heer Versteeg die prachtig harmonium 
speelde, van Wolters met zijn verhalen 
vanuit de prentenboeken, van der Ploeg 
en natuurlijk van der Toorn zelf. Ik 
genoot van de leesboekjes van Jaap en 
Gerdientje (en oude Gijs) van Anne de 
Vries en droomde weg van de stad naar 
het platteland. Daar heb ik leren reke-
nen, (bijna) foutloos taal leren schrij-
ven (excuus als u hier foutjes vindt), 
maar ook van de natuur leren houden. 

De heer van der Toorn vertoonde soms 
op vrijdagmiddag de mooiste zwart-wit 
natuurfl ims (N.O.F), maar ook geschie-
denis- en aardrijkskundefi lms. Hij was 
streng in de beoordeling van het uit het 
hoofd leren van de psalmversjes. Dus 
dat was zondagavond in bed oefenen 
en inprenten. Het voordeel is nog altijd 
dat ik ze moeiteloos kan meezingen 
(uit het hoofd). Ik kan wel zeggen dat 
die schooltijd een bijzondere herin-
nering blijft en die mij ook voor een 
groot gedeelte heeft gevormd.

Niek van der Hoest
n.hoest@upcmail.nl

 Terug naar Delfshaven   
Ik moet nodig weer eens een kijkje nemen in mijn ‘verleden’. Mijn wortels liggen in het Oude 
Westen van Rotterdam. Geboren in de hongerwinter van 1944 in het Eudokia ziekenhuis aan de 
Bergweg, begint mijn herinneringszoektocht.

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’, 
dat al een derde druk toe is.. Nu is 
er een waardige opvolger die nog 
een stap verder gaat: ‘Rijnmond 
vanuit de wolken’. Met niet alleen 
luchtfoto’s van Rotterdam van 
vroeger, maar ook van omringende 
gemeenten als Schiedam, Vlaar-
dingen, Maassluis, Ridderkerk, 
Barendrecht, Hoogvliet, Spijke-
nisse, 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.  

 28 april 1959. Hillegersberg-Zuid (Kleiwegkwartier) waar de Rotte langs de Bergse Linker-en Rechter Rottekade stroomt.  Copyright: Roel Dijkstra-Vlaardin-
gen – Foto Bart Hofmeester   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 De Taanderstraat   
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Sinfonia en meesterpianist Masleev treden op in De 
Doelen
  Meesterpianist Dmitry Masleev, eersteprijswinnaar van de Tsjaikovski 
Concours 2015, zal op 7 oktober samen met Sinfonia Rotterdam het 
Keizersconcert van Beethoven spelen in de Grote Zaal van de Doelen 
Het concert met Dmitry Masleev zal het openingsconcert zijn voor 
de nieuwe serie van Sinfonia Rotterdam genaamd Sinfonia Classics. 
‘Magnifi ek klassiek voor iedereen’, zo luidt het motto van deze toegan-
kelijke 5-concerten serie met bekende meesterwerken. Artistiek leider 
en dirigent Conrad van Alphen zegt hierover: ‘Dit is de perfecte serie 
voor iedereen: kenners en introducés, kinderen en (groot)ouders. Wij 
kunnen niet wachten om iedereen in Rotterdam bij onze concerten te 
verwelkomen.’ (zie ook elders op deze pagina’s.)

Op de schouders van Haydn
  Wat doen we als niet ‘aanraken’, maar ‘afstand houden’ het devies is? Als je met je hart bij de ander bent en daar 
uiting aan geeft, ontstaan de mooiste dingen. Dat laten Ars Musica Orkest en Concertkoor horen in de concertserie 
‘Op de schouders van Haydn’. Sopraan Klaartje van Veldhoven zingt de sopraanaria uit de Mis in c van Mozart, die 
hij speciaal schreef voor zijn vrouw Constanze. Hierin klinkt zijn levendige liefde voor haar door. Een programma 
vol genegenheid met onder andere de Trauer Sinfonie van Haydn en Danse sacrée et danse profane van Debussy. 
Zaterdag 16 oktober is het concert in de Prinsekerk in Rotterdam. Elders op deze pagina’s leest u meer informatie.

Het heerlijke herfstgevoel op Leefgoed De Olifant beleven
  Ook bij Leefgoed de Olifant, met restaurant de Dames in buurtschap Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel, is 
het herfst. Dat zie je natuurlijk aan de vallende bladeren. In de ochtend, als er nog een herfstzonnetje is, schijnt de 
zon door de bomen en belichten de zonnestralen de dauw op het veld en de spinnenwebben, een prachtig gezicht. 
Kortom, het is heerlijk genieten. Kom dat zien en proeven. Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina.

Bridge opent een nieuwe wereld
Bridgen is populair. In Nederland spelen meer dan 300.000 mensen bridge. Nog eens vier keer zoveel mensen 
overwegen het. Bridge ‘grijpt’ je snel en het is verslavend leuk. Dat is niet gek, want er gaat letterlijk én fi guurlijk 
een wereld voor je open. Bridgen kan namelijk altijd en overal. Het is een wereldsport met internationale spelre-
gels, je kunt dus zelfs op vakantie en online bridgen. Ook fi guurlijk opent bridge je wereld. Je bouwt een levendig 
sociaal netwerk, waarvan je nog jaren plezier hebt. Zeker wanneer je ook nog eens bij een club gaat spelen, waar 
je veel mensen ontmoet. Het mooie van een sport als bridge is dat je lang kunt blijven spelen. Bridge kent vrijwel 
geen drempel, ook niet fi nancieel. Het is voor iedereen. Wie snel op een club wil gaan spelen, kan vanaf 7 oktober 
een cursus volgen bij Bridgekring 1935. Zie elders op deze pagina’s voor meer informatie.

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 verzame-
ling 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.

Donderdag 7 oktober

Concert meesterpianist Dmitry Masleev met Sinfonia in De Doelen
Meesterpianist Dmitry Masleev, eersteprijswinnaar van de Tsjaikovski Concours 2015, zal op 7 
oktober samen met Sinfonia Rotterdam het Keizersconcert van Beethoven spelen in de Grote Zaal 
van de Doelen. Kaarten voor dit speciale concert zijn beschikbaar voor een gereduceerd tarief van 
25 euro per concert. Wilt u de hele serie van Sinfonia Rotterdam meemaken? Dan kunt u voor 110 
euro maar liefst 5 concerten bijwonen in de mooiste concertzalen van Rotterdam. Bezoek www.
sinfoniarotterdam.nl voor meer informatie. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Vanaf 7 oktober

Beginnerscursus bridge bij Bridgekring 1935
Bridgekring 1935 start 7 oktober wekelijks op donderdagavond van 19.30 tot ca 22.30 uur met een 
beginnerscursus bridge in de Goede Herderkerk in Schiebroek (Kastanjeplein 28), tevens de vaste 
speellocatie van de Bridgekring 1935. De cursus bestaat uit twaalf lessen en kost € 120 inclusief 
lesmateriaal. Opgeven kan door een mailtje met personalia te sturen aan bridgekring1935@gmail.
com. Voor nadere informatie zie ook: https://5021.bridge.nl/start-beginnerscursus/

Zaterdagen 9 en 16 oktober

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oog-
arts: 9 en 16 oktober. Kosten: € 85. Keuringslocatie: 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).
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Elke donderdagavond

Zing mee met de repetities van Tranen met Tuiten
Het Hoogvlietse 50+ Smartlappenkoor Tranen met Tuiten is weer begonnen met de repetities. Na een lange coronastop hebben wij er weer veel zin in. Het repertoire, dat zal u niet verbazen, bestaat uit Nederlandstalige 
smartlappen en meezingers, kortom muziek waar je vrolijk van wordt. Mannen en muzikanten zijn van harte welkom. Meer info vindt u op www.tranen-met-tuiten-hoogvliet.nl of bij de dirigente Wijnie Smits, 010-
4167557. Kijk ook elders op deze pagina’s.

Iedere week

Herfst op Leefgoed De Olifant
Kom genieten van de mooie herfstbeelden, die Leefgoed De Olifant met restaurant De Dames in 
Nieuwerkerk aan den IJssel heeft te bieden. Maak een wandelingetje en neem plaats in het restaurant 
of op het verwarmde terras voor een lekker kopje koffi e of thee met taart of een heerlijke lunch. Of kom 
‘s avonds voor een verrukkelijk diner, want onze Chef heeft weer een passend menu samengesteld. 
reserveer via www.leefgoed.nl. Of u nu komt dauwtrappen, lunchen of dineren, u bent van harte welkom. 
Nog tot eind oktober
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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 welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd 
geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 
030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden 
die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met 
vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. 
Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg 
verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk 
waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt vei-
linghuis 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.

Smartlappenkoor zoekt versterking
  Het Smartlappenkoor Tranen met Tuiten is nog op zoek naar muzikanten om de huidige muzieksectie te verster-
ken; vooral mannelijke leden zijn zeer welkom. Voor dames is er een ledenstop, voor echtparen wordt hierop een 
uitzondering gemaakt. Het koor treedt op in bejaarden- en verzorgingshuizen, festivals en evenementen. Gerepe-
teerd wordt elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij de speeltuinvereniging Zalmplaat, Hoekwant 30 in 
Hoogvliet. Zie ook elders op deze pagina’s.

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

Oogklachten? Blijf er niet mee lopen! 
  Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril ligt of aan uw ogen. Daarom bestaat het gratis 
oogzorgconsult (ca. 30 minuten) 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 onderzoek. De Hesse Optiek & Oogzorg helpt u verder. tel: 010-2361939. www.dehesse.nl 
(Zie ook elders op deze pagina’s.)   

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

Zaterdag 16 oktober

Klassiek concert door Ars Musica en sopraan Klaartje van Veldhoven
Ars Musica en sopraan Klaartje van Veldhoven verzorgen zaterdag 16 oktober een klassiek concert 
in de Prinsekerk in Rotterdam, getiteld ‘Op de schouders van Haydn’. Klaartje van Veldhoven zingt 
de sopraanaria uit de Mis in c van Mozart, die hij speciaal schreef voor zijn vrouw Constanze. Info 
en kaarten via www.arsmusica.nl

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, 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 vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
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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Elke donderdagavond

Zing mee met de repetities van Tranen met Tuiten
Het Hoogvlietse 50+ Smartlappenkoor Tranen met Tuiten is weer begonnen met de repetities. Na een lange coronastop hebben wij er weer veel zin in. Het repertoire, dat zal u niet verbazen, bestaat uit Nederlandstalige 
smartlappen en meezingers, kortom muziek waar je vrolijk van wordt. Mannen en muzikanten zijn van harte welkom. Meer info vindt u op www.tranen-met-tuiten-hoogvliet.nl of bij de dirigente Wijnie Smits, 010-
4167557. Kijk ook elders op deze pagina’s.

Iedere week

Herfst op Leefgoed De Olifant
Kom genieten van de mooie herfstbeelden, die Leefgoed De Olifant met restaurant De Dames in 
Nieuwerkerk aan den IJssel heeft te bieden. Maak een wandelingetje en neem plaats in het restaurant 
of op het verwarmde terras voor een lekker kopje koffi e of thee met taart of een heerlijke lunch. Of kom 
‘s avonds voor een verrukkelijk diner, want onze Chef heeft weer een passend menu samengesteld. 
reserveer via www.leefgoed.nl. Of u nu komt dauwtrappen, lunchen of dineren, u bent van harte welkom. 
Nog tot eind oktober

50+ Oogzorgweken. Tijdelijk verlengd tot eind oktober!
Heeft u last van droge of tranende ogen? Komen er oogziekten voor in uw familie? Ervaart u klachten 
met uw bril? Kom naar de 50+ Oogzorgweken. Met diverse specialisten en oogartsen in huis bent u bij 
De Hesse Optiek & Oogzorg aan het juiste adres: P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam, 010-2361939. 
Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl (zie ook elders op deze pagina’s).
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DE OUD-ROTTERDAMMER ONLINE
EEN GROTE DATABASE AAN OPROEPJES 

EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?
misschien staat er wel een oproepje tussen 

waarin u gezocht wordt of Bent u zelf op 
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 

van uw straat, klas of school?
Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes 

elke 2 weken in de krant maar 24/7 online te plaatsen 
www.deoudrotterdammer.nl

EN HERINNERINGEN
misschien staat er wel een oproepje tussen 

waarin u gezocht wordt of Bent u zelf op 
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 

van uw straat, klas of school?
Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina:

elke 2 weken in de krant maar 24/7 online te plaatsen 
www.deoudrotterdammer.nl

 WIST 
U DAT....
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• 10 jaar afl opende Garantie 
Waarborg;

• Zitten, relaxen, rusten én ge-
makkelijk opstaan;

• Uitgerust met drie motoren, al-
les onafhankelijk verstelbaar;

• Volledig ergonomisch ver-
antwoord & wetenschappelijk 
onderbouwd;

• Ruime keuze in stof en leder 
mogelijkheden.  

Sinds haar oprichting in 1986 heeft SOR zich ont-
wikkeld tot dé ouderenhuisvester in de stadsregio 
Rotterdam. Nu is SOR één van de drie ouderen-
huisvesters in Nederland en richt zich nog altijd 
op het huisvesten van deze doelgroep. In de loop 
van de jaren heeft SOR veel woongebouwen ge-
bouwd, aangekocht en gerenoveerd. Betaalbaar-
heid, veiligheid en duurzaamheid staan hierbij 
centraal. Het niveau van de ouderenhuisvesting 
is steeds beter geworden en meer afgestemd op 
de verschillende woonwensen van de diverse 
bewoners.

Met de groei van het aantal woningen, groeit ook 

de organisatie mee. Begonnen met tien collega’s 
heeft SOR nu zo’n 80 mensen in dienst. Voor die 
collega’s is het werken aan het thuisgevoel van de 
bewoners wat hen drijft.
Nog altijd zet SOR zich vol overtuiging in voor 
de samenwerking tussen de gebieden wonen, wel-
zijn en zorg. Dat is belangrijk in een tijd waarin 
we langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Informatie over onze woningen: www.wonen-
bijsor.nl

Voorbrood Meubelen: 
Uw Fitform specialist!

 SOR 1986-2021    

Bij Voorbrood Meubelen zijn we altijd op zoek naar partners die onze waarden op 
het gebied van service, kwaliteit en klantgerichtheid delen. Fitform is één van 
die partners. Het maatwerk zitcomfort van de Fitform sta-op stoelen verhoogt na-
melijk al 40 jaar het welzijn van heel veel mensen. Om uw Fitform fauteuil extra 
comfortabel te maken, ontvangt u de gehele maand oktober een gratis nekkus-
sen ter waarde van € 199,- bij aanschaf van een Fitform stoel!

De voordelen van Voorbrood 
Meubelen en Fitform op een rij:

• Een sta-op stoel voor u indivi-
dueel op maat gemaakt, waarbij 
we zelfs bij u thuis kunnen komen 
meten;

Dit jaar bestaat Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam 35 jaar, een jubileum-
jaar. Donderdag 9 september 2021 was het exact 35 jaar geleden dat SOR werd 
opgericht. Ontstaan uit Patrimoniums Woningstichting, destijds gevestigd in 
Delfshaven. Het doel van de nieuw opgerichte corporatie; het bouwen van pas-
sende woningen, waarin ouderen zelfstandig wonen en de zorg kunnen krijgen die 
zij nodig hebben. Een thuis waar je jezelf kan zijn.

onen

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00
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24-uurszorggarantie
Bewoners van Domus Magnus kunnen 24 uur 
per dag een beroep doen op het zorgteam van de 
locatie. In het geval u kiest voor één van de woon-
zorglocaties van Domus Magnus betekent dit dus 
dat er altijd een zorgmedewerker aanwezig is om 
u bij te staan, dag én nacht. Ook prettig is dat alle 
bewoners van Domus Magnus een persoonlijk 
alarmeringssysteem ontvangen waarmee u direct 
een zorgmedewerker oproept. Zorg is dus letter-
lijk altijd nabij.

Genieten van 
activiteiten en 
gezelschap
Naast 24-uurszorg 
biedt De Magis-
traat een uitgebreid 
activiteitenaanbod. 
Dagelijks vinden er 
groepsactiviteiten 
plaats. Daarnaast 
organiseren de activi-
teitenbegeleiders uit-
stapjes en laten we de 
persoonlijke wensen 

van onze bewoners graag in vervulling gaan. Bij 
De Magistraat wordt met veel passie vers gekookt 
door een kok. Hierbij wordt zoveel als mogelijk 
rekening gehouden met de persoonlijke wensen 
van de bewoners.

Brochure aanvragen? Ga naar www.domusmag-
nus.com.

Wonen met zorg in hartje Rotterdam
Woonzorglocatie De Magistraat ligt midden in het centrum van Rotterdam, op 
loopafstand van het Centraal Station en vlakbij een veelzijdig aanbod van winkels. 
In dit luxe verzorgingshuis heeft Domus Magnus 35 ruime woonzorgappartemen-
ten gerealiseerd, variërend van 50 tot 120 m2. Ieder appartement heeft een grote 
woonkamer, één of meer slaapkamers, een luxe badkamer en een eigen keuken. 
Daarnaast zijn er in De Magistraat diverse gemeenschappelijke ruimtes, zoals een 
woonkamer, een restaurant en een recreatieruimte. Het hele gebouw is volledig 
afgestemd op de behoeften van ouderen.

De oorsprong van het hofje als 
woonconcept ligt in de 13e eeuw en is 
religieus van aard. Hoewel de oproep 
tot het oprichten van armenhuizen al 
van veel vroeger tijd was (in 813 deed 
paus Stephanus V de oproep aan elk 
bisdom om voor zijn armen te zorgen), 
duurde het nog eeuwen voordat de 
invulling daarvan in de Lage Landen 
vorm kreeg. Voor zover bekend staat 
het oudste hof van Nederland in Gro-
ningen. In 1267 gaf de paus toestem-
ming een kapel en begraafplaats aan te 
leggen in het toen al bestaande Heilige 
Geestgasthuis of Pelstergasthuis. 
Volgens de overlevering zou hier zelfs 
ooit een paus hebben geslapen.

Refugia en pelgrims
Dat religieuze aspect is terug te 
vinden in de bouwstijl: alle vroegmid-
deleeuwse hofjes hebben een kapel. 
Sommige hofjes deden dan ook 
dienst als ‘refugium’: een plek waar 
kloosterlingen konden verblijven en 
soms zelfs zaken doen. Het klooster 
van Aduard, ooit een van de grootste 
van West-Europa, deed bijvoorbeeld 
in Groningen haar ‘wereldse zaken’ en 
verhandelde er producten.

Andere voorlopers van hofjes waren 
pelgrimsoorden. Zo was in Groningen 
tot de Reformatie een relikwie van 
Johannes de Doper te zien, waarvoor 
pelgrims uit heel Europa naar deze 
stad trokken. Ze overnachtten dan in 
een beschutte plek bij een kerk. In 
de 14e eeuw ontstonden zo de eerste 
‘begijnhofjes’.
In de tijd van de Hanzesteden -de 
14e,15e en 16e eeuw- ontstond er 
burgerlijke welvaart. Daar werd de 
kiem gelegd voor naastenzorg. Maar 
hier was zeker ook sprake van eigen 
belang. Rijke kooplieden richtten gast-
huizen op voor familie of personeel. 
Op die manier organiseerde men niet 
alleen de oudedagsvoorziening van 
naasten, maar ook die van zichzelf. 
In die tijd was het doen van goede 
daden een voorwaarde om in de hemel 
te geraken. Het helpen van armen en 
behoeftigen gaf daarvoor de ‘beste 
rechten’.
Met name tijdens de gouden eeuw, 
die rond 1600 begon, nam het 
aantal hofjes sterk toe. Soms konden 
bewoners zich inkopen, dan werden 
ze ‘proveniers’ of ‘conventualen’ 
genoemd. In feite was dit de voorloper 

van de serviceflat: rijkeren die zelf 
geen hof konden beginnen, kochten 
zich in en waren voor de rest van hun 
leven verzekerd van een goede plek. 
Overleed men vroeg, dan had het 
hof een meevaller, leefde men lang 
dan kon dat een financiële aderlating 
betekenen.
Hoewel ervaringen uit het verle-
den geen garantie bieden voor de 
toekomst, lijkt uit de geschiedenis op 
te maken dat het wonen in een hof 
geen slechte invloed op de gezond-
heid heeft. In 1899 overleed de 
oudste inwoner van Nederland in het 
Groninger Jacob- en Annagasthuis. 
Geert Adriaans Boomgaard – die nog 
onder Napoleon in Rusland had ge-
vochten – werd in dit hof 110 jaar oud. 
Hij had zich er tientallen jaren eerder 
ingekocht en genoot naar eigen zeg-
gen van de lekkerste hofjeskeuken van 
Groningen. Deze plek droeg dan ook 
de naam ‘Lekkere-beetjesgasthuis’.

Tweede bloeiperiode
Na de Hanzetijd en de Gouden Eeuw 
was er een tweede periode waarin veel 
hofjes werden opgericht. In de 19e 
eeuw wierpen weldoeners vanuit de 
diaconie en de industrialisatie zich op 
om ‘algemene doelen van welleend-
heid’ te dienen. Of – zoals we eerder 
in de geschiedenis zagen – om voor 

hun ex-werknemers te zorgen.

Enorme vergrijzing
“Later, als we oud zijn, gaan we met 
elkaar in een groot huis wonen en zor-
gen we voor elkaar.” Menig gesprek 
met goede vrienden krijgt weleens 
zo`n wending, waarna we allemaal 
een goed gevoel overhouden aan deze 
eensgezindheid. En geef toe: dit is een 
geruststellender gedachte dan later 
in je eentje in een verzorgings- of 
verpleeghuis wonen tussen ‘vreem-
den’. Waar niemand je meer kent en 
je elkaars geheugen niet meer kunt 
zijn. Uitleggen waar je mee bezig was 
en hoe je in het leven stond. Genoeg 
reden dus op tijd over ouder worden 
na te denken en een plek te kiezen 
waar mensen elkaar wèl kennen, zich 
verbinden aan ‘naoberschap’, aan 
omzien naar elkaar.
Waar woningen duurzaam zijn en 
toegankelijk voor mensen met een 

bescheiden beurs, of dat nu in de 
koopsector is of de sociale huur. 
Een plek waar iedere senior met het 
hart op de goede plek – vitaal of met 
behoefte aan wat ondersteuning – 
oud moet kunnen worden. Dat is het 
‘Knarrrenhof’ – www.knarrenhof.nl 
-, een hof met de charme van vroeger, 
maar in een modern jasje gestoken. Na 
de realisering van het eerste Knar-
renhof in Zwolle in 2018, het Aahof 
met 48 woningen, hebben na dit goede 
voorbeeld in veel plaatsen in ons land 
enthousiaste senioren initiatiefgroe-
pen gestart om ook in hun gemeente 
een of meer woonhofjes tot stand te 
kunnen brengen. In onze regio o.a. in 
Ridderkerk, Barendrecht, Vlaardingen 
en Nissewaard. Wilt u meer over deze 
ontwikkelingen lezen? Alle informatie 
vindt u op bovengenoemde website 
van de stichting Knarrenhof, waar 
u zich ook voor een woning in een 
Knarrenhof kunt inschrijven.

Oude hofjes van vroeger in nieuw jasje
Hofjes zijn al eeuwenlang een bouw- en woonvorm in de Neder-
landse samenleving. Waar ligt hun oorsprong en hoe hebben ze 
zich steeds tegen het decor van hun tijd ontwikkeld?

Hofje van vroeger: Hofje De Boer aan de Charloisse Kerksingel in Rotterdam
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Ontwerp uw

droomsieraad
 Uniek sieraad met een

bijzondere waarde en een
tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-24030740
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

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 goed zitten? Met een sta-op-stoel hebt u 
zitcomfort door prettige ondersteuning en hulp bij het 
opstaan, want de stoel beweegt met u mee.
 
Lekker zitten èn sneller revalideren dat is wat u in huis 
haalt met een comfortabele sta-op-stoel. Kom naar onze 
showroom om in alle rust onze grote voorraad stoelen te 
bekijken en te testen. We nemen graag de tijd om u te 
adviseren, zodat u de stoel vindt die bij u past.
 
Tot ziens bij het Welzijnswarenhuis!

Snel 
revalideren 
na een nieuwe 
heup

Bel gerust

010 - 76 00 122
Schinkelse Baan 6
Capella a/d IJssel

Geopend; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Gratis parkeren

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

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

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

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

De sta-op functie zorgt voor extra ge-
mak.”

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

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

Schinkelsebaan 6
2908 LE  Capelle a/d IJssel
T. 010 - 76 00 122

Geopend; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 16.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 
15.00 uur. Gratis parkeren voor de deur.
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nu. Ook kunt u terecht voor Juwelen & Horloges 
veilingen en Verzamelveilingen voor het verkopen 
van bijzondere verzamelingen. Veilen is één van 
de belangrijkste mogelijkheden om als koper 
unieke objecten aan te schaffen en als verkoper 
de gunstigste prijs te behalen. U vindt Vendu Rot-
terdam in een monumentaal pand aan de Kipstraat 
in Rotterdam.

Vendu Rotterdam
Vendu Rotterdam is al meer dan 200 
jaar het veilinghuis voor uw kunst, an-
tiek, design en juwelen.

Bent u uitgekeken op uw kunstwerk of overweegt 
u de nalatenschap van een dierbare te verkopen? 
Het team van experts van Vendu Rotterdam 
adviseert en taxeert uw objecten met een deskun-
dige blik. Onze ervaren transporteurs verzorgen 
desgewenst voor u het vervoer van uw objecten 
en eventueel de ontruiming van een woning.
Veilinghuis Vendu Rotterdam heeft meer dan 200 
jaar ervaring op het gebied van kunst en antiek. 
Daarnaast organiseert Vendu gespecialiseerde De-
signveilingen met toegepaste kunst van 1900 tot 

onen

 www.leenvisserwooncomfort.nl  / info@leenvisserwooncomfort.nl

Relax fauteuils nodig?
Top kwaliteit met 3 jaar garantie. 

Draaifauteuil 
€ 475,-

Wij komen het geheel vrijblijvend in overleg bij u thuis 
laten zien. Verschillende kleur mogelijkheden.

Sta op
fauteuil 
€ 1295,-

Leen Visser Wooncomfort 
V.O.F.
Kelvinring 30
2952 BG Alblasserdam
Telefoon: 0786916303

Unieke service

U kunt ons bellen of mailen 

waar u naar opzoek bent. 

Wij kunnen geheel vrijblijvend 

zonder kosten bij u langs 

komen of u kunt in overleg 

bij ons langs komen.

 

‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

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

 

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

 

 

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

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

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

 

‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

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

 

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

 

 

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

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

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

INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer 
verschillende veilingen waaronder een Kunst-  
& Antiek, Design en een Juwelen & Horloges 
veiling. Ook uw objecten veilen we graag.
 
Neem gerust contact op met onze deskundige 
medewerkers. Zij beoordelen geheel vrijblijvend 
of uw objecten geschikt zijn voor veiling en 
hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 oktober 2021    pagina 22   

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

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

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

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

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

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

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

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

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

“Akto als uw
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.”

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF 

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 oktober 2021 pagina 23

Laat mij dus hier eens de omstandig-
heden opnoemen waaronder zo’n man 
had te leven in de na-oorlogse jaren 
van onze gewonde stad. Mijn oom 
was in Delft geboren uit een straatarm 
gezin, dus hij moest daar op elfjarige 
leeftijd bij een bakker gaan werken 
om geld te verdienen. Hij mocht niet 
langer naar school. Hoogstwaarschijn-
lijk is hij daar blij om geweest, in 
die tijd was schoolgaan in armoedige 
buurten geen pretje. Hij heeft nooit 
iets willen bijleren, maar ik betwijfel 
of hij niet kón leren.

Na de oorlog werden in grote steden 
politiemensen gevraagd. Men nam hen 
bij honderden in dienst, allemaal arme 
jongens uit Drenthe of Friesland en 
kennelijk ook uit Delft. Politiemannen 
moesten niet teveel mensen persoon-
lijk kennen en geen familie onder de 
burgers hebben. Men haalde ze dus 
ver weg. In heel Europa lag het com-
munisme op de loer, dus koningin en 
vaderland en het grootkapitaal moes-
ten verdedigd worden. Talloze mensen 
waren arm, zij verdienden 45 gulden 

per week en hadden grote gezinnen. 
In de haven moesten zij smeken om te 
mogen helpen een schip leeg te sjou-
wen. Zij werden niet in vaste dienst 
genomen, zodat de ’rijken’ elke dag 
opnieuw konden zeggen wie er mocht 
meehelpen. Hadden ondergeschikten 
pijn in de rug, dan zeiden zij dat maar 
niet.

Borreltjes
Het moeilijk verdiende loon moest 
naar moeder de vrouw, maar de el-
lende bracht de meesten zo ver dat zij 
borreltjes dronken van 40 cent per stuk 
voordat zij naar huis gingen en moe-
der het geld gaven dat over was. Dat 
soort mensen moesten de jonge sterke 
politiemannen onder de duim houden. 
Want in het café en op de scheepswerf 
werd druk gepraat over gelijkheid, 
vrijheid en broederschap. Stenciltjes 
uit de boeken van Karl Marx werden 
overal verspreid. De arme Karl Marx 
was arm, maar had een schatrijke 
vriend. Die heette Engels en was een 
Duitser. Friedrich Engels hoerde en 
snoerde, reed paard en stal bij zijn 

pa flink geld, zodat Marx zijn boek 
kon afmaken. “Arme mensen aller 
landen verenigt u.” Het gevolg was 
dat burgers agenten vaak uitscholden. 
Zo prettig had mijn politie-oom het in 
Charlois dus niet.

Geen voorbehoedmiddelen
In de kerk werd elke zondag verkon-
digd dat eerlijke mensen geen voor-
behoedmiddelen mochten gebruiken 
en dat God wilde dat zij de natuur hun 
gang lieten gaan. Was een vrouw in 
verwachting, dan had God dat kind 
gewild en zo kregen mijn oom en 
tante negen kinderen. Hoe je dan van 
je weekloon huur, verwarming, licht 
en eten en dekens en kleertjes moest 
betalen, werd er niet bij verteld.

Mijn oom had thuis een grote mond 
en liep vaak hard te schreeuwen. Hij 
bereikte daarmee dat de kinderen niet 
stout durfden te zijn en stil waren als 
hij thuis was. Vermoedelijk waren 
zij dan blij als hij, met zijn prachtige 
uniform, wegging om dienst te gaan 
doen. Achteraf bekeken was het na-

tuurlijk duidelijk dat hij er onder leed 
dat hij moest aanzien hoe armelijk zijn 
kinderen er aan toe waren.

Studieboeken 
Vreemd genoeg leden de kinderen niet 
onder die armoe. Maar de ouders van 
die politiegezinnen wel: Zij konden 
hun kroost niet het nodige verschaffen 
en maakten zich moe om althans bo-
terhammen met suiker en aardappelen 
met zuurkool en jus op tafel te krijgen. 
Achteraf bezien blijf ik er bij dat mijn 
neefjes die armoe niet als ongelukkig 
ervoeren. Onze hoogste idealen waren 
immers dat je acht knikkers had en je 
er die dag misschien drie kon bij win-

nen. Of dat je met je broertje negen 
snoepcenten bijeen wist te sparen en 
een fietslampje kon kopen met draad 
en die aan de binnenkant van je slaap-
kamerkastje aan het branden wist te 
krijgen. Ook wij wisten van armoede 
mee te praten, maar ik had het grote 
geluk dat ik op school goed leren kon. 
Daardoor was de broeder-onderwijzer 
altijd aardig tegen mij en kreeg ik stu-
dieboeken te leen. Met de leeshonger 
van mijn moeder en mij werden die 
uitgespeld. Tot diep in de nacht.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Arme Rotterdamse politie-agenten
Dikwijls lezen wij in De Oud-Rotterdammer dat kinderen vroeger elke politieman als een grote boze 
vijand zag. Van dichtbij, heel dichtbij, heb ik in onze familie een ander beeld gezien. Een beeld van 
een oom, die, zodra hij zijn uniform uithad, huisvader was in een moeizame situatie, met negen kin-
deren in een huis van 22 gulden per week en één gezamenlijke tweedehandsfiets.

Rotterdamse politie in vroeger tijden

Hoe fantastisch! Venezia, de prachtige 
ijssalon aan de Oude Binnenweg, 
bestaat al ruim vijftig jaar. Hun ijs, 
naar Italiaans recept, is heerlijk en 
met de cappuccino is ook niks mis. 
Het zo bijzonder originele jaren vijftig 
interieur (groen) verdient een pluim. 
Het personeel is altijd aardig en de 
consumptie billijk geprijsd. Krijg ik 
kort geleden een archieffoto van Ton 
Hermans (92 jaar) in handen waarop 
de ijssalon met clientèle het middel-
punt vormt. De foto dateert van 1967.

Auto’s konden toen nog rustig richting 
Eendrachtsplein laveren. Drie pas-
santen lopen links op de rijbaan. Niet 
zo vreemd, want de trottoirs van de 
Oude Binnenweg waren indertijd erg 
smal. Wij zien dat duidelijk aan het 
Venezia-tafeltje. Er zitten maar liefst 
zeven ijs- of koffieklanten rond de 
tafel, maar aan de mimiek te zien, 
hebben ze niks met elkaar te maken. 
Moet kunnen. Grappig, de man op de 
voorgrond. Diens benen bungelen half 
over de stoeprand. De dame links is 
net van plan de kledingzaak binnen 
te gaan. Dat zij vereeuwigd wordt, 

ontgaat haar volledig. Een stuk verder 
rechts op de foto bevindt zich het fa-
meuze Melief-Bender. Ik herinner mij 
foto’s van deze kroeg uit de tijd dat 
er nog helemaal geen sprake was van 

een terras. Wat dat betreft was Venezia 
bevoorrecht.
Ik hield twintig jaar geleden een voor-
dracht voor de Rotaryclub Delfshaven. 
Ik benoemde toen onder ‘topografie’ 

de Oude Binnenweg als het gezelligste 
straatje van 010. Meldt een oude man 
van rond de zeventig, zijn leven lang 
wonend in Hillegersberg, dat hij nog 
nooit over de Oude Binnenweg had 

gelopen. Ik kon alleen maar uitbren-
gen: “Meneer, ik geloof u niet.” En 
vervolgens, thans wat bozig: “Ik wei-
ger dit als waarheid aan te nemen…”

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 (contemporaine) geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

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

Venezia
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Rotterdam 2022 - 
Scheurkalender

Jawel, ook voor 2022 heeft Herco Kruik 
weer een echte Rotterdam-scheurkalender 
samengesteld. Scheur mee door het jaar 
met typische Rotterdamse uitdrukkingen, 
leuke humor en anekdotes, mooie foto’s 
en plaatjes, Rotterdamse citaten en 
oneliners, chauvinistische liederen en ge-
dichten, verrassende feiten en weetjes. Leuk als cadeautje voor 
de feestdagen of verjaardagen of gewoon lekker voor jezelf!

Rotterdamse iconen-
maandkalender 2022

De ‘Rotterdamse Iconen – 
toen en nu – Maandkalen-
der 2022’ is net even iets 
anders dan vorige jaren. Elke maand biedt dit keer 
een historische en een actuele foto van een Rotterdams icoon 
naast elkaar. Denk aan de Euromast, het ss Rotterdam, het beeld 
van Zadkine, het Centraal Station, de Laurenskerk en de Eras-
musbrug. Zo ziet u in prachtige foto’s hoe Rotterdam telkens 
maar blijft veranderen. De maandkalender biedt u verder ook 
voldoende ruimte om elke dag afspraken of verjaardagen te 
noteren. Formaat 23 x 34 cm. Alvast een leuk cadeautje voor de 
feestdagen. Bestel op tijd, want ze vliegen jaarlijks de deur uit 
en de voorraad is beperkt!

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-winkeliers 
en hun kinderen een mooi beeld 
van het Noordereiland van weleer. 192 
pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische privéfoto’s.

Rijnmond vanuit de 
wolken

De opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’ 
is er: Rijnmond vanuit 
de wolken. Na het suc-
cesvolle 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 
specialist 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.

Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(onderzetters)

Nieuw in ons assortiment: een set van 
zes geinige onderzetters voor thee 
of koffie met grappige Rotterdamse 
teksten, 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 bestellen.

Kejje da nie horih dan 
Het laatst verschenen boekje 
van schrijver 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 verschenen 
boekjes Het Rotterdams ABC, 
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke 
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie 
ontbreken: de Natte 
T-Doek!  Leuk als 
cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als stille hint naar 
huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rot-
terdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. 
De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus 
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en 
voorzien van een banderol.

Rotterdam gefotografeerd 
1960-1970

Fotograaf Henk Hartog (1939-
2002) was jarenlang een vaste 
verschijning in Rotterdam. In zijn 
VW-kever schuimde hij de stra-
ten af op zoek naar interessant 
materiaal voor zijn foto’s. Van 
het werk van Hartog zijn twee 
fraaie boeken verschenen. Een-
tje is helaas uitverkocht, maar het andere is nog 
leverbaar. In ‘Rotterdam gefotografeerd’ 1960-1970’ vindt u 
herkenbare foto’s van bijzondere gebeurtenissen in de Maasstad 
Rotterdam met bekende en onbekende mensen in de hoofdrol. 
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met zijn foto’s een herinnering 
oprakelende helper was. Hij en 
zijn collega’s Jan Roovers, Henk 
Hartog, Jan en zoon Niels van der 
Hoeven, Tieleman van Rijnberk, 
Cor Vos, Tinus de Does, Leendert 
van der Waal, Leo van Hoek en 
Ton den Haan hebben elk op hun 
eigen manier een brok historie van 
Rotterdam in beeld gebracht.
Helmuth Tjemmes en zijn team 
presenteerden het boek in de the-
aterhoek van boekhandel Donner 
aan de Coolsingel 129 (ooit num-
mer 119) in het voormalige gebouw 
van de Rotterdamsche Bank. In 
1941 werd de eerste steen gelegd 
en de bouw duurde acht jaar.

Voorwoord
Jantje Steenhuis, stadsarchivaris 
van Rotterdam, kreeg voor het oog 
van veertig genodigden het eerste 
exemplaar overhandigd. Zij schreef 
in het voorwoord: “Liefhebbers van 
Rotterdam en van fotografi e krijgen 
met dit fotoboek een verrassende, 

levendige en sfeervolle inkijk in de 
stad van de wederopbouw.’’
Waarmee ze de spijker vol op de 
kop slaat. Jammer is wel dat de 
bladzijden niet zijn genummerd en 
er geen index is. Dat maakt echter 
het bladeren door de meer dan 150 
pagina’s met kundige verhaalver-
bindingen en korte fotobijschriften 
van historisch journalist Dick Vuik 
extra leuk. Uitgever van het boek is 
de bekende Rotterdamse uitgeverij 
Ad. Donker en het kost 25 euro.
Aan de oproep van Helmuth Tjem-
mes om herkenning te melden, 
kan ik gelijk voldoen. Halverwege 
het boek pronkt een foto, in 1960 
gemaakt, van de markt op de Maas-

haven waar mijn schoonmoeder, 
Marie Schop-Leentvaar, en haar 
zus, Sien Markus-Leentvaar be-
langstellend staan te kijken naar de 
lekkere hapjes die een standwerk-
ster maakt. Ze woonden destijds 
boven elkaar in de Rosestraat 306. 
Helaas zijn ze overleden.

Wederopbouw
Helmuth Tjemmes werd in 1943 
geboren. Hij groeide op in Rot-
terdam tijdens de wederopbouw 
en aanschouwde in de jaren vijftig 
de mengeling van de oude stad en 
de wijken buiten het centrum waar 
het leven van veel stadgenoten zich 
afspeelde. Tegelijkertijd ontstond 

de nieuwe stad: het centrum werd 
herbouwd en dat nieuwe centrum 
gaf Rotterdam een heel ander 
gezicht.
Tjemmes volgde in de jaren vijftig 
de ambachtsschool en wilde daarna 
graag technisch tekenaar worden. 
Hij werkte onder meer bij de Rot-
terdamsche Droogdok Maatschap-
pij (RDM) op Heijplaat. Bij het 
bedrijf Sprong, dat industriële 
wasmachines maakte, kon hij voor 
de eerste keer aan de slag als 
technisch tekenaar. Tegelijkertijd 
ontwikkelde Helmuth een warme 
belangstelling voor de fotografi e. 
In zijn boek schrijft hij: “Al op 
jonge leeftijd ging ik fotograferen 
en omstreeks 1957 kocht ik mijn 
eerste camera, waarschijnlijk van 
mijn eerste loon. Dat was een heel 
goedkope camera en er zat niet 
eens een fl itser op.’’
Evenementen als Koninginnedag 
en muziekfestivals trokken zijn 
aandacht en zo ontstond al snel een 
collectie foto’s over het leven in 
Rotterdam. Zodra het mooi weer 
was en hij vrij was van werken, 
ging hij de straat op. Helmuth: “Al 
snel wilde ik aan sociale fotografi e 
doen en achterstanden in de stad la-
ten zien.’’ Zo maakte hij foto’s van 
slechte woonomstandigheden in de 
Haarlemmerstraat en buurtschap 
‘De Laantjes’ bij de Slaghekstraat 
op Zuid, waar nog woningen van 
de 19de eeuw stonden.

Werkgroep
In de loop der jaren schoot 
Helmuth 200.000 foto’s (en hij 
fotografeert nog steeds). In 2019 
werd een werkgroep gevormd, die 
samen met Helmuth een fotoboek 
voorbereidde. Het thema was 
al snel duidelijk, gezien de vele 
beelden van tal van stadsbewoners 
die Helmuth op zijn pad was tegen-
gekomen. Zo ontstond ‘Mensen in 
Rotterdam’. Het bevat maar een 
klein deel van zijn collectie en 
soms moesten harde keuzes worden 
gemaakt. ‘Mensen in Rotterdam’ is 
het spreekwoordelijke topje van de 
ijsberg, een selectie van de bijzon-
derste foto’s die Helmuth maakte in 
de jaren vijftig en zestig.

Reacties: reinwol@outlook.com  

Auteur/fotograaf Helmuth Tjemmes gaf zijn vrijdag 10 september in zwartwit verschenen 
fotoboek als titel ‘Mensen in Rotterdam’. Maar dat had evengoed kunnen zijn: ‘Wie kent wie?’ 
Waarom? De 77-jarige Tjemmes weet wel waar hij in de jaren vijftig en zestig heeft gefoto-
grafeerd, maar doorgaans niet wie hij op de gevoelige plaat vastlegde. Vandaar zijn verzoek: 
“Zet vooral in je verhaal dat ik graag in contact kom met mensen die zichzelf of anderen in 
het boek herkennen via basnik@priatnov.nl of 0628011009.’’ Bij deze dus graag gedaan.

Ik ken Helmuth en zijn prachtige 
fotowerk al enkele decennia. Als ik 
in een van mijn historische rubrieken 
in avondkrant Het Vrije Volk en later 
in fusiekrant Rotterdams Dagblad 
een straat of buurt onder de loep 
nam, was er altijd weer Helmuth die 

 Jantje Steenhuis (links) kreeg 
het boek van de samenstellers 

(rechts van haar) Dik Vuik, Helmuth 
Tjemmes en (op de rug) Kees Plaisier 

en Sander Akkerman. Foto Rein Wolters   

Fraaie historie 
in ‘Mensen in Rotterdam’

 Onder het goedkeurend oog van Jos Donker-Exler (directrice uitgeverij Ad. Donker) en Wouter Wefers Bettink van Galerie Aelbrecht signeert 
Helmuth Tjemmes zijn boek. Foto Rein Wolters   

 De weekmarkt op de Maashaven, Putselaan en Hillelaan met in het midden de zussen 
Marie en Sien Leentvaar. Foto Helmuth Tjemmes   

Tegenpolen
Laat ik me eerst even voorstel-
len. Ik ben Wessel van Soest. Ik 
heb een persoonlijk boek over 
Rotterdam geschreven. Het heet 
Tegenpolen en is een verhaal over 
trots, vertrouwen en verbinding 
tussen twee mannen en een stad. 
Die stad is Rotterdam, onze eigen 
stad.

De mannen zijn mijn schoonvader en ikzelf. 
We schetsen onze eigen ontwikkeling in 
persoonlijkheid en karakter en relateren dat 
aan de ontwikkeling en het karakter van 
de stad. De ontwikkeling van persoonlijk-
heid schetsen we in vier fasen: je ‘roots’, 
de wortels dus (waar je geboren bent, waar 
je vandaan komt), je ontwikkeling waarin 
trots, vertrouwen en verbinding centraal 
staan, de deuken die je oploopt (kwetsbaar-
heid, oneerlijkheid) en natuurlijk je eigen 
DNA. Dit alles vooraf gegaan door een 
introductie van de stad en van onszelf. 

Stadswandelingen
Dat resulteert in vijf unieke stadswandelin-
gen. Van Oost naar West, van Noord naar 
Zuid, op Zuid, en van Hillegersberg naar 
Kralingen. In het boek worden de wande-
lingen geïllustreerd en met een QR code 
zijn de wandelingen ook direct te downloa-
den naar Google maps. Daarnaast worden 
alle wandelingen omlijst door een aantal 
markante en unieke foto’s. Zowel nieuw 
als oud.

Kortom, een heerlijk boek voor de Rotter-
dammer, voor de toerist, en voor de mensen 
die het persoonlijk verhaal ook interessant 
vinden zeker ook de moeite waard.

Wessel van Soest
elsenwes@outlook.com  

 Wessel van Soest (rechts) en zijn vader   

 De cover van ‘Tegenpolen’   
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De mannetjesputters
In het verhaal van Peter J. den Tek 
in ‘Ken je dit nog’ in DOR van 21 
september 2019 staat een hinderlijke 
fout. In zijn betoog dat de mariniers 
het oudste krijgsmachtonderdeel zijn, 
moet ik hem toch even terechtwijzen. 
De marine is het oudste krijgsmach-
tonderdeel. Opgericht in januari 
1488 door koning Maximiliaan van 
Oostenrijk, toenmalige baas van de 
Lage Landen. Het korps mariniers 
is een onderdeel van de marine en 
is opgericht in december 1665 door 
Michiel de Ruyter, Johan de Wit en de 
eerste commandant Van Ghent. Ik was 
15 jaar rondleider en museumdocent 
van het Marinemuseum in Den Hel-
der, na 35 jaar bij de marine te hebben 
gediend. Nu ben ik rondleider bij het 
Maritiem Museum te Rotterdam.

Jan van den Bogert
Tpmkr70@hotmail.com

De eerste keer
In 1950 werd in Rotterdam een ten-
toonstelling gehouden in het kader van 
de wederopbouw. De directeur van 
de kweekschool in Dordrecht waar ik 
destijds opzat, de heer Okker, vond dat 
wij als toekomstige leerkrachten op de 
basisschool, daar kennis van moesten 
nemen. Dus op naar Rotterdam. Wat 
me nog bij staat, zijn de tv-schermen 
van Philips die overal, binnen en 
buiten, op het tentoonstellingsterrein 
stonden, met beelden opgenomen in 
een studio die ook op het tentoonstel-
lingsterrein stond. Eenmaal binnen 
zagen we de studio. We bekeken de 
camera’s en de andere apparatuur. 
Toen werd er op mijn schouder getikt 
en een meneer vroeg of ik even met 
hem wilde meekomen om een opname 
met mij te maken. Dat leek me leuk en 
enige tijd later zat ik voor de camera. 
Ze stelden allerlei vragen aan mij, wie 
ik was, waar ik woonde, enzovoorts. 
En daar bleef het bij. De beelden wer-
den live (dat woord kenden we toen 

nog niet) uitgezonden en even later, 
weer bij mijn klasgenoten, vertelden 
ze dat ze me op de tv hadden gezien. 
En zo kwam ik dus voor de eerste keer 
op de tv. In feite ben ik de hele inhoud 
van de tentoonstelling vergeten, alleen 
de tv-opname niet. En een bekende tv-
ster ben ik ook al niet geworden…

G.J. Los
bert75tlos@gmail.com

Tour de France
Het korte artikel van Ton van Wierin-
gen in De Oud-Rotterdammer van 24 
augustus over de Tour de France door 
Rotterdam riep bij mij de volgende 
herinnering op: Ik zat in juli 1954 in 
de zesde klas van de Juliana van Stol-
bergschool aan de Mare in Rotterdam-
Zuid. De jongens in de klas waren al 
een fl inke tijd opgewonden over de 
Tour de France en in het bijzonder 

over de doortocht, niet ver van de 
school vandaan: Maastunnel, Plein-
weg, Strevelsweg, Bree. Ik weet niet 
meer wie het voortouw heeft geno-
men, maar we hadden uitgezocht hoe 
laat de renners door Zuid zouden ko-
men en volgens onze berekening was 
dat precies tijdens de middagpauze. 
We gingen naar de hoek Jagerslaan/
Strevelsweg en hebben daar in een 
fl its Wout Wagtmans (die voorop reed) 
en de rest van het peloton voorbij zien 
schieten. Je zag erg weinig, maar kon 
nu zeggen dat je De Tour had gezien. 
Hoe het kwam, weet ik niet meer, 
maar we kwamen die middag te laat 
op school en meester Moene liet dat 
niet over zijn kant gaan: we kregen 
een fl inke donderpreek, moesten 
natuurlijk strafwerk maken en school-
blijven en degenen die niet naar de 
Strevelsweg waren gegaan werden ons 
ten voorbeeld gesteld.

Arie Bijl
abijlgouda@hotmail.com

Razzia monument
Op de Parkkade in Rotterdam is een 
plaats gereserveerd voor een monu-
ment. Het burgerinitiatief Razzia Mo-
nument Rotterdam zet zich in om daar 
een monument te realiseren voor alle 
slachtoffers van de razzia in november 
1944 in Rotterdam en Schiedam. Het 
wordt een plek om samen te komen, te 
bezinnen en te herdenken.
Op 10 en 11 november 1944 depor-
teerden de nazi’s, minutieus voorbe-
reid en onverwacht, tijdens een grote 
razzia, 52.000 jongens en mannen tus-
sen de 17 en 40 jaar. De meesten van 
hen werden als dwangarbeider naar 
Duitsland afgevoerd. Maandenlang 
moesten zij hun dierbaren in angst 
en onzekerheid achterlaten. Door 
uitputting, ziekte, slechte verzorging, 

ongelukken, bombardementen en 
vluchtpogingen, overleefden ruim 500 
mannen de verschrikkingen niet.
De razzia is een dramatische gebeurte-
nis in de Rotterdamse oorlogsgeschie-
denis en van ongekende omvang in 
Europa. Rotterdam werd, na het grote 
bombardement van 1940, daarmee 
nog een keer in het hart geraakt. 
Diegenen die terugkeerden, soms pas 
maanden na de bevrijding, waren voor 
het leven getekend. Hun traumatische 
ervaringen moesten ze onderdrukken. 
Er was nauwelijks oor voor hun verha-
len, de wederopbouw van de stad ging 
voor. Het drama werd daarmee een 
vergeten geschiedenis.
Sinds 2007 worden jaarlijks her-
denkingen georganiseerd in Stadion 
Feyenoord. De Kuip was tijdens de 
razzia één van de twaalf verzamello-
caties, waar duizenden lotgenoten op 
transport moesten wachten. Er is ech-
ter geen openbare plek voor bezinning 
en herdenking. Om in deze leemte te 
voorzien zijn wij, René Versluis en 
Jan Willem Cleijpool, beiden zonen 
van dwangarbeiders, een burgerini-
tiatief gestart. Doel: een duurzaam 
monumentwaardig kunstwerk op een 
prominente plek, dat recht doet aan het 
enorme leed en zorgt voor blijvende 
nagedachtenis aan alle slachtoffers. 
Samen met de gemeente Rotterdam 
is gekozen voor het plantsoen naast 
het ‘Van Ommerenhaventje’ aan de 
Parkkade. Het selectieproces van de 
beeldend kunstenaar is in een afron-
dende fase. Het ontwerp wordt naar 
verwachting gepresenteerd tijdens de 
razziaherdenking op 10 november dit 
jaar in Stadion Feyenoord. De onthul-
ling van het monument is beoogd 
tijdens de herdenking november 2022. 
Inmiddels is gestart met fondsenwer-
ving bij bedrijven, culturele fondsen 
en particulieren. Meer informatie? 
Kijk op: www.razziamonument.nl

René Versluis
voorzitter Stichting Razzia Monument  

Arij Bresijn
Een jaar geleden plaatste u mijn oproep in uw krant. Ik was op zoek naar Rotterdammer Arij Bresijn die voor en na de 
Tweede Wereldoorlog in Rotterdam werkte bij transportbedrijf Gebr. De Wit uit Castricum. Dat uw krant wordt gelezen, 
bleek uit de reacties die ik ontving. Mensen die transportbedrijf De Wit kenden, maar ook van oud-personeelsleden van 
het Centraal Bodehuis. Het belangrijkste voor mij waren de reacties die direct of indirect in de richting wezen van twee 
nog in leven zijnde dochters van Arij Bresijn. Inmiddels heb ik hen uitgebreid gesproken.
Doel was een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de geschiedenis van transportbedrijf Gebr. De Wit. Dat beeld is 
nu compleet en daarvan getuigen een boek en een fi lm. Het boek, met veel fotomateriaal en een fi lm met verhalen van 
betrokkenen. Mocht u belangstelling voor het boek en de fi lm hebben. Tot 1 oktober 2021 is het boek, inclusief de fi lm 
middels voorinschrijving te verkrijgen voor € 24,50. Daarna is de prijs € 29,50. Het intekenformulier is te vinden op 
https://stichtingkist.nl/intekenformulier-de-wit-in-de-vrachtrijderij/

  Ton Stuifbergen
06-29067527
tonstuifbergen@hotmail.com   

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

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

Adverteren:
Larissa Arends en Timo Pauw 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            timo@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 

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 - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 oktober 2021 pagina 27

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. vak- en ambtgenoot; 7. schaaldier (mv.); 12. deel van gelaat; 13. zonderling (vreemd); 14. aaneenhechting van twee stuk-
ken metaal; 15. godsdienst (afk.); 17. wandelhoofd; 19. lekkernij; 21. dameskledingstuk (afk.); 22. zeepwater; 24. appelsoort; 
27. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 28. land in Azië; 30. plaats in België; 31. bloeimaand; 32. eiland in Indonesië; 
33. algemene ouderdomswet (afk.); 35. dier met korte slurf; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. voorwerp voor 
zuivering van vloeistoffen of lucht; 41. plaaggeest; 42. beroemd werk van Shakespeare; 44. staat in Amerika; 46. lichte 
herenoverjas; 47. stand der edelen; 48. hoofddeksel; 49. gevoel van diepe afkeer; 50. bijbelse reus; 52. rivier in Rusland; 
54. ervaren zeeman; 56. kolenemmer; 58. plaats in Italië; 61. schijfgerei; 62. zuurdeeg; 64. uitroep van berusting; 65. recla-
meverlichting; 67. ogenblik; 68. laboratorium (afk.); 70. (zaad van) peulvrucht; 72. onderricht; 73. iets (lekkers) uitdelen; 76. 
Noord-Europeaan; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. haarloos; 79. afgesneden stuk vis; 81. dierengeluid; 82. meisjesnaam; 
83. verdieping; 84. rij of lange reeks; 86. (hemelsblauwe) edelsteen; 87. land in Europa en Azië.

Verticaal
1. schuine drukletter; 2. maanstand (afk.); 3. deel van mond; 4. waarvan geen tweede is; 5. plotseling; 6. metaal; 7. opberg-
map voor papieren; 8. burcht (kasteel); 9. bierkraan; 10. boomsoort; 11. schrijfpapier met kaft erom; 16. rechthoekig oesternet; 
18. godin van de dageraad; 20. koordans; 21. universitaire oorkonde; 23. stevig stuk hout; 25. steekvlieg; 26. Arabische vorst; 
27. spoorstaaf; 29. aantekeningen maken; 32. gefrituurde snack; 34. algemeen voorschrift; 36. opslagplaats (depot); 37. man-
netjesschaap; 39. land in Azië; 40. hoofdstad van Marokko; 42. op dit moment; 43. brandverf; 45. dierenverblijf; 46. duinval-
lei; 51. kloosterzuster; 53. vochtig; 54. zonder betekenis of nut; 55. heldendicht; 56. wijd drinkgerei op een voet; 57. ver (in 
samenstelling); 59. Engelse adellijke titel; 60. plaats in Limburg; 62. handelaar in verdovende middelen; 63. hard gesteente; 
66. rivier in Utrecht; 67. open plek in een bos; 69. sprekende vogel; 71. grasland; 73. moeilijk buigzaam (stug); 74. openbaar 
vervoermiddel; 75. stuurs (bars); 78. herrie (ruzie); 80. duivenhok; 82. radio frequency (afk.); 85. Salvation Army (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

Al een kalender in huis voor het nieuwe jaar?

Als er evenveel kalenders worden verkocht als er inzendingen met deze oplossing kwamen, dan doen de kalender-
verkopers goede zaken! Uit alle goede inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder een exemplaar krijgen 
toegezonden van het boek ‘ Rotterdam Tuindorp Vreewijk in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswin-
naars zijn: Jo van den Breevaart, J. van der Knaap, M. v.d. Linden, Nel Til en A.C. Hut.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom een boek als prijs. 
Het betreft deze keer het boek ‘ Rotterdam Zuidplein 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 14 oktober 12.00 
uur om 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
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77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

60 28 75 80 43 58 86 1 42 39 63 31 83 52

54 6 65 81 29 87 7 73 57 50 37 25 5 79

Marianne Kentie
Een van de lezers, Marianne Kentie, 
reageerde op de foto van het Noorse 
kerkje aan de Westzeedijk. Ik vermoed 
dat dit Marianne Kentie is die ik in 
januari 1966 leerde kennen bij dans-
academie De Klerk aan de Katshoek 
en waarmee ik 1,5 jaar verkering 
had. Zij woonde met haar familie 
aan de Noorderhavenkade 48. Ik ben 
benieuwd hoe het haar is vergaan.

Godefriedus (Fred) Nederpel
godefrie@kpnmail.nl

Grammofoonplaten
Wij zoeken grammofoonplaten en 
kleine plaatjes(singles), alle muziek 
soorten. Uit de jaren 1950 t/m 1970. 
Deze muziek draaien wij voor onze 
oudere medemens. Gaarne even een 
belletje naar 06-20205171.

John Dallau
dallau37@gmail.com

Ingrid Gielen
Ik zoek Ingrid Gielen van dr De 
Visser-mulo in de Zuidpolderstraat 

Rotterdam-Zuid (1955-1959). Ik zou 
haar graag weer eens spreken.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Naam van school
In de jaren zestig zat ik op de chris-
telijke lagere school op de Roerdom-
plaan. Het waren twee houten gebou-
wen. Links was de openbare school 
en rechts de christelijke. Ik zou graag 
de naam van die school willen weten, 
maar kan dat nergens vinden.

Mevr. H. Saarloos
hmt52@hotmail.com

Kennismaking
Verzorgde vrouw, 1.66 mtr, slank, 82 
jaar, zoekt serieuze man met auto. Niet 
roken. Relatie of vriendschap. Regio 
0181. Brieven onder nummer 093 
naar: Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel.

Van den Broeken gezocht
Wij, Ben en Laurens van den Broek, 
zijn verre familie van elkaar. Onze 
gezamenlijke voorvader, Govert 
Willemsz van den Broek, kwam rond 
1670 van Hees(ch) naar Schiedam. 25 
Oktober 1671 trouwde hij in Kethel 
met Jannetje Pietersdr uit Gelderland. 
Zij kregen twee dochters, maar helaas 
overleed Jannetje. Hij hertrouwde 
met Elizabeth Goversdr uit Rotter-
dam. Hun kleinzoon Pieter Willemsz 
(1729-1780) trouwde 20-07-1755 in 
Schiedam met Wilhelmina Pieters Pa-
tijn. Zij kregen drie kinderen: Wilhelm 
Pieterszn (1760-1815), Pieter (1763-
1850) en Adewij Elisabeth (1767-?). 
Wilhelm Pieterszn is de voorvader 
van Laurens en Pieter van Ben. Vooral 
in Schiedam en 
Rotterdam wonen 
waarschijnlijk 
veel ‘onbekende’ 
familieleden. Met 
hen zouden wij 
graag in contact 
komen. Mail naar: 
elbebroek@gmail.
com

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

Verhalen over 
Zestienhoven

Luchthaven Rot-
terdam The Hague 
Airport bestaat 65 
jaar. Velen onder ons 
noemen het nog steeds 
vliegveld Zestien-
hoven. Bijgaande foto is genomen voor het vertrek van een gemeentelijke 
delegatie met burgemeester Bram Peper en minister Neelie Smit-Kroes 
naar Moskou vanaf Zestienhoven, in 1984. Weet u daar iets meer van? Of 
belangrijker: wat heeft u voor bijzondere herinneringen aan de Rotterdamse 
luchthaven? Wij zijn natuurlijk heel benieuwd en willen er in een komend 
nummer extra aandacht aan besteden. Met tekst en foto’s. Stuur uw bijdragen 
naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

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

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

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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Scan voor meer informatie, 
kijk op www.wonenbijsor.nl 
of bel (010) 444 55 55

•  Direct beschikbaar!
•  Knusse appartementen
•  Stadse gezelligheid
•  Grenzend aan Rotterdam Centrum 

en Kralingse Plas
•  Leeftijd vanaf 50 jaar
•  Huurprijs € 633,25 

(excl. € 150,- voorschot service- en stookkosten)

Wonen met zorg bij SOR
Bij SOR kunt u zelfstandig wonen met de mogelijkheid tot zorg in huis. 
In dit woongebouw zijn diverse 2-kamerappartementen beschikbaar 
(ook geschikt voor rolstoelgebruikers). Alle appartementen beschikken 
over een eigen balkon. In het gebouw is een logeerkamer te huur voor 
familieleden/gasten. Aangrenzend aan Rubroek bevindt zich het Wijk-
servicepunt Crooswijk met diverse instellingen op het gebied van zorg 
en welzijn. De warme sfeer en de persoonlijke aandacht zijn kenmerkend. 
Rubroek, dat is heerlijk zorgeloos leven en zelfstandig wonen.

VEREIST INKOMEN 2021
1-persoons huishouden maximaal € 23.725,-
2-persoons huishouden maximaal € 32.200,-
Huurtoeslag mogelijk.

Genieten
in Rubroek

Rubroek
Goudseplein, Rotterdam

Betaalbare appartementen
voor 50 plussers  

NU BESCHIKBAAR
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