
De overval op politiebureau 
Haagseveer, op 24 oktober 
1944, is voor veel oudere 
Rotterdammers nog altijd 
een bekende stunt, waarbij 
tientallen verzetsstrijders 
werden gered. Het verhaal is 
al vaak verteld, maar wat er 
met omstanders en zijde-
lings betrokkenen gebeurde, 
is nauwelijks bekend. Evert 
Hulsman en zijn vader waren 
zulke zijdelings betrokkene. 
Evert vertelt zijn verhaal.

De familie Hulsman woonde sinds 
1939 op het Doelwater 7 in Rot-
terdam. Een dienstwoning van het 
politiebureau Haagseveer. Daar mijn 
ouders de politiekantine beheerden, 
konden wij via een huisdeur in de 
kantine komen. De kantinedeur naar 
het bureau werd ‘s avonds afgesloten 
met een extra balk.
Op 20 oktober 1944 waren diverse 
verzetslieden van de verzetsgroep 
Franciscusbrigade in het Sint Francis-
cus Gasthuis gearresteerd, waaronder 
Christiaan (Chris) Roemer, comman-
dant reddingsbrigade. Op 21 oktober 
werd ’s avonds een van de belang-
rijkste kopstukken van het verzet J.P. 
Sijpesteyn gearresteerd.

Overval
Op 23 oktober veroordeelde de Sicher-
heitsdienst (SD) op de Heemraads-
singel hen ter dood, waarna zij werden 
overgebracht naar de arrestantenafde-
ling van het politiebureau Haagseveer.
Samuel Esmeyer en inspecteur Kruit 
besloten daarop een overval te plegen 
op de arrestantenafdeling van bureau 
Haagseveer op 24 oktober ’s avonds, 
via de woning van kantinebaas Huls-
man. Mijn vader bracht ’s avonds al-
tijd nog warm eten rond in het bureau. 
Bij terugkeer sloot hij dan normaal 
gesproken ’s avonds altijd deze deur 
af, maar deze avond deed hij dat niet.

Duitse uniformen
Toen mijn zus Tonnie en ik rond 
16.30 uur thuis kwamen, moesten wij 
onmiddellijk naar onze kamers. Ge-

lijktijdig met ons kwamen twee heren 
binnen en die gingen de huiskamer in. 
De verduistering was dichtgedaan en 
de lampen brandden. Ik zag mannen in 
de kamer staan, sommigen in Duitse 
uniformen en dacht: er gaat ergens een 
overval plaatsvinden.
Om ongeveer half zes moesten mijn 
zus en ik met moeder mee, zonder 
iets mee te nemen. Wij gingen naar de 
Graaf Florisstraat. Aangekomen bij 
het adres dat mijn moeder gekregen 
had, werden wij niet binnengelaten. 
Mijn moeder zei: “Als mijn man 
komt, zeg dan maar dat wij naar Hen-
nie zijn.” Hennie werkte als assistent 
bij mijn moeder in de kantine, in de 
Claes de Vrieselaan.

Ongerust
De volgende dag kwamen twee dames 
met twee extra fi etsen op houten 
banden. Mijn ouders kregen elk een 
fi ets en mijn zus en ik gingen achterop 
bij de twee dames. Wij reden richting 
Overschie en langs de Schie naar 
Delft. Halverwege, even voorbij de 
Zweth, reden wij een oprijlaan in en 
kwamen bij een boerderij waar wij 

ondergebracht werden. Mijn zus en ik 
vonden het schitterend.
Toen er in november razzia´s gehou-
den werden in Rotterdam, werd de 
boer ongerust en moesten wij weg. 
Er kwamen weer twee dames om ons 
op te halen en zij brachten ons naar 
een adres in Schipluiden. Het was 
een oud, klein huisje bij een kindse 
vrouw. Wij konden daar onmogelijk 
blijven en zijn de volgende dag terug 
naar de boer gelopen. Na enige dagen 
werden wij weer opgehaald en onder-
gebracht bij mevrouw Markus in de 
Spiegelstraat in Delft. Zij was hospita 
van studenten, die allemaal elders 
verbleven. Wij kregen als schuilnaam 
familie Bakker en waren zogenaamd 
geëvacueerd uit Piershil.

Kinderen
Al gauw maakten wij kennis met de 
kinderen in de straat, onder anderen 
Ton Valkenburg, Machiel Onderwater, 
Adrie Staak (na de oorlog nog mee 
gecorrespondeerd) en anderen. We 
gingen met elkaar kooltjes schudden 
bij een oude kruitfabriek, suikerbieten 
stelen uit schepen (die aan de buiten-

havensloot lagen) door middel van 
een stok met een spijker eraan, hout 
zoeken voor de potkacheltjes, naar een 
huis kijken dat Duitse soldaten in de 
brand hadden gestoken (na het vinden 
van joden) en kijken naar een V1 
installatie (deze stond in de buurt van 
De Porceleyne Fles).
Via de heer IJdema kregen wij af en 
toe een zakje graan. Dat graan moest 
in de koffi emolen gemalen worden tot 
meel. Van suikerbieten pulpkoekjes 
bakken, tulpenbollen kopen en opeten.

Stomdronken
Op 5 mei 1945 vierden we de bevrij-
ding, ook al waren er nog geen bevrij-
ders te bekennen. Mijn moeder en zus 
waren naar de Grote Kerk in Delft om 
deze dag te vieren, mijn vader en ik 
bleven thuis.
Op een gegeven moment klonk de bel 
en stond de heer IJdema in politieu-
niform voor de deur met een auto om 
ons op te halen. Hij reed met de auto 
naar de Grote Kerk, haalde daar mijn 
moeder en zus op en kwam daarna 
terug om mijn vader en mij weer op te 
pikken in de Spiegelstraat.

Helaas konden wij nog niet naar ons 
eigen huis aan het Doelwater. Ze 
hadden onze woning doorzocht. De 
heer IJdema bracht ons daarom naar 
de broer van vader, die in de Parklaan 
woonde en huismeester was bij 
Hoboken.
De meeste panden waren gevorderd 
door de Duitsers en die konden hun 
verlies moeilijk verwerken. Zij waren 
stomdronken en schoten zo nu en dan 
hun geweren leeg over de straat.
Na enige dagen konden wij terug naar 
ons huis. Ondanks deze onderduikpe-
riode hebben wij als kinderen best een 
goede tijd gehad in Delft.

Bevrijd
Op 24 oktober heeft de verzetsgroep 
43 mensen uit hun cellen kunnen 
bevrijden en deze zijn via de kantine 
en de binnentrap Doelwater naar het 
station Hofplein gelopen. De ontsnap-
ten zijn vanaf daar naar veilige oorden 
gebracht.

Evert Hulsman
Maassluis
010-5913830  

24 oktober 1944 blijft in m’n herinnering
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HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.

Wij zijn gewoon geopend!

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl Middenbaan 93, Barendrecht

Tel. 0180 - 453111 www.zegmaarmar.nl

VESTEN
v.a. € 42,95
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

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

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.

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

 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!

‘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

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

Broekenpaleis
Het

Voor al uw casual kleding
met merken zoals Casa Moda,
Pioneer, LaCoste en Pierre Cardin.

Ook voor al uw overhemden, 
kostuums, colberts, jeans, shirts, 
truien, pantalons etc.
Ook voor al uw lengtematen.

Pretorialaan 21-23 
Rotterdam zuid 

010-4856448

Gespecialiseerd in

GROTE MATEN
HERENKLEDING

 t/m

9x
XL!

Sinds 1926 een begrip in Rotterdam en wijde omgeving: 

www.hetbroekenpaleis.nl

Voor al uw casual kleding
met merken zoals Casa Moda,
Pioneer, LaCoste en Pierre Cardin.

Ook voor al uw overhemden, 
kostuums, colberts, jeans, shirts, 
truien, pantalons etc.
Ook voor al uw lengtematen.

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

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



“Dat mocht toen als vijftienjarige”, 
weet de inmiddels 72-jarige. Hij 
trainde daar onder ‘Pa’ Van der Vall, 
de vader van Kick van der Vall. Het 

bleef niet onopgemerkt. Beide mannen 
‘verhuisden’ binnen een paar jaar naar 
Feyenoord, waar Jan, zoals bekend, 
tot de wereldcup reikte. Rinus haakte 

af, omdat hij en 
bestuurslid Fred 
Blankemeijer 
niet echt door één 
deur konden. “Ik 
had het als speler 
prima naar mijn 
zin onder leiding 
van trainer ‘ome’ 
Ben Peeters, maar 
daar hield het bij 
op.”

‘Betaald voet-
bal’
Hij vertrok, 
maakte een korte 
tussenstop bij 
Excelsior, en 
verhuisde daarna 
naar het Brabantse 
Baronie in Breda, 
waar indertijd 
Berry Janse, neef 

van de legendarische Bob Janse, 
trainer was.
“Betaald voetbal”, lacht Rinus, “vijf 
keer in de week naar Breda reizen 
kostte meer dan het opleverde.” Maar 
trainen onder Janse, indertijd de jong-
ste trainer met een A-diploma, vond 
hij een geweldige ervaring.
En toen kwam SVV. Wat een we-
reldtijd was dat. Ze trainden eerst 
onder Jan Benz, oud-Feyenoorder en 
oud-bokstrainer en dat wisten ze. De 
trainer deelde wel eens een ‘beuk’ uit 
aan voor- en tegenstander. Maar goed, 
de spelers gingen centjes verdienen, 
omdat, bijvoorbeeld, John van Dijk, 
de Mercedes-dealer, hoofdsponsor 
werd. Van Dijk trok de registers open. 
Hij haalde Wim Jansen als directeur 
en Dick Advocaat als trainer naar 
Schiedam. Noem het maar de ‘Gouden 
betaald voetbaltijd’ bij SVV.

Dick Advocaat
“We promoveerden zelfs naar de ere-
divisie.” Maar die lol was snel voorbij. 
Het veld op sportcomplex Harga was 
niet geschikt voor dit niveau. Men 
week uit naar het Feyenoordstadion 
voor de thuiswedstrijden en fuseerde 
later nog met Dordrecht ’90. Dat was 
het einde van SVV in het betaald 
voetbal.
Steenbergen bouwde zijn voetbalcar-
rière af bij GSV in Gouda en kreeg 

meer en meer lol in een spelletje ten-
nis. Dat speelt hij wekelijks met zijn 
tweede sportvriend Dick Advocaat. Bij 
SVV veranderde hij van libero naar 
teamleider en in die periode groeide 
de band met Advocaat. Mooi, twee 
sportvrienden. Boskamp al meer dan 

60-jaar, Rinus gaat met Jan wekelijks 
naar diverse afspraken, en Dick min-
der lang, maar net zo hecht.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

De sportvrienden van Rinus Steenbergen
Als tienjarige meldde Rinus Steenbergen zich aan als lid van 
HOV, nu de fusieclub met de lange naam HOV/DJSCR. Goed, 
Rinus woonde in de Fabrieksdwarsstraat in het oude noorden. 
Samen met zijn vriendje Jan Boskamp uit de Woelwijkstraat, 
ging hij naar HOV, waar beide deugnieten binnen vijf jaar in het 
eerste elftal speelden.
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Het succesteam van SVV. Zittend in het midden: sponsor John van Dijk. Staand rechts: Wim 
Jansen, links Rinus Steenbergen

Rinus in duel met Sjaak Roggeveen

CCtjeCCtje
Dit lied wil ik eigenlijk voor de vergetel-
heid behoeden. Ik heb het geschreven op 
de muziek van “The hungry years” van 
Neil Sedaka.

Het gaat over het Rotterdam van voor het 
bombardement van 14 mei 1940, waar 
onze ouders van tijd tot tijd over spraken, 
met weemoed in hun stem, en dat wij, 
ik ben van maart ’40, nooit gezien 
hebben. Mijn moeder kreeg altijd een 
lichte trilling in haar stem als ze erover 
begon, meestal in lyrische bewoordingen, 
begeleid door instemmend gebrom van 
mijn vader.

Wij hebben tot ver in de jaren zeventig 
geen stad gekend. Als wij, wij woonden 
op Zuid, “naar de stad “ gingen, kwamen 
we op een open vlakte. De Coolsingel 
bijvoorbeeld had maar één kant, die van 
het Stadhuis, met daarnaast het Postkan-
toor en de Beurs, en daarin zat de Cineac 
en dan had je het zo’n beetje gehad. De 
andere kant was een soort weiland tot aan 
het begin van de Kruiskade. Wat moet 
dat voor de generatie van mijn ouders ge-
weest zijn, alles weg, waar je had gewin-
keld en gedronken en gewandeld, kortom, 
had geleefd. En dan te weten dat ik in de 

jaren zeventig een Mokumse vriendin had 
die het bestond tegen mij te zeggen, “Ja 
maar ik vind Rotterdam zo lélijk…” Dat 
bekoelde de liefde aanmerkelijk.

Het lied in kwestie is door Leentje 
Towers in 1990 op de plaat gezet, en dat 
heeft ie heel goed gedaan.

Ik mis de stad van toen

Met Dick Advocaat op de bank

IK MIS DE STAD VAN TOEN

Wat prentbriefkaarten in mijn hand
En plotseling ben ik beland
In een wereld die ik nimmer heb 
gekend
Die van voor de oorlog
Een verloren monument
Een stad vol ouderwetse zwier
Een mierennest langs de rivier
Veel kleiner dan ie nu is, maar zo 
warm
O ja we zijn nu rijker
Maar in wezen zijn we arm

Ik mis de stad van toen
Een wereld als een droom
Een strohoed in de wind
En het gesis van stoom
De geur van poetskatoen
De straat een paradijs
Want iedereen te voet
In de gracht een schuit
En de Laurenstoren
Hoog er bovenuit
’t Is weg, niks aan te doen
Ik mis de stad van toen

De Hoogstraat, Beursplein en ’t 
Hang
De vismart is al aan de gang

Een sleperswagen dokkert door 
’t verkeer
En op de Coolsingel de theaters 
met hun sfeer
De mooiste boulevard van ’t land
Mijn ouders gaan daar, hand in 
hand
Hij geeft in de Passage haar een 
ring
Alles verdwenen
Enkel maar herinnering

Ik mis de stad van toen
Een wereld als een droom
Een strohoed in de wind
En het gesis van stoom
De geur van poetskatoen
De straat een paradijs
Want iedereen te voet
In de gracht een schuit
En de Laurenstoren
Hóóg er bovenuit
’t Is weg, niks aan te doen
Ik mis de stad van toen
Ik mis de stad van toen
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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,-

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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 



M.L. de Meijere: “Bij het zien van de foto met 
de grote (houten) appels dacht ik meteen aan 
de Heemraadssingel in Rotterdam. Ik heb daar 
heel wat rond gewandeld met mijn moeder. 

Zelf woonden we in de Corverstraat, in de 
wijk Bospolder en Tussendijken en vanaf daar 
wandelden we richting de Mathenesserbrug en 
zo verder en verder.

Toen was ik 20 jaar en eigenlijk 
wandelde mijn moeder al met me toen 
ik in de kinderwagen lag. Of naar de 
Heemraadsingel via de Binnenweg 
of naar het Park naast de Euromast. 
Ikzelf dacht dat ze van hout waren, de 
Appels, maar helaas weet ik niet wie 
ze gemaakt heeft. Heel leuk ze weer 
eens te zien. Dit blad heb ik gisteren 
bij toeval meegenomen in mijn huidige 
woonplaats Berkel en Rodenrijs waar 
ik alweer 16 jaar woon.”

Monique van der Zee-Meyer: “Wij 
zagen de foto van de houten appels 
en hebben daar een voor ons leuke 
herinnering aan. Mijn vader heeft deze 
appels destijds met zijn vrachtwagen 
naar de Heemraadssingel vervoerd. 
Dat was in die tijd heel bijzonder. Wij 
zijn dan ook met het hele gezin wezen 
kijken hoe deze appels op de vracht-
wagen stonden en later op het gras. 
Telkens als we daar voorbij gingen, 
waren we trots omdat onze vader deze 
appels daar gebracht had. En nu nog 
steeds is het leuk ze weer voorbij te 
zien komen.”

Noortje Visser: “De appels op de Hemraads-
singel zijn niet in 1983 geplaatst, maar in 1973. 
Ze zijn gemaakt door Kees Franse. Mijn man 
woonde in die tijd in de Van der Poelstraat en 
heeft ze zien plaatsen. Wij hebben ze heel vaak 
gezien, doordat wij elkaar in onze verkeringstijd 
daar vaak ontmoetten. We hebben elkaar in 
1970 bij het houten bruggetje, ter hoogte van de 
Schietbaanlaan, naast de later geplaatste appels 
ontmoet.”

Erna Bornkamp-de Vries: “De foto trof me, 
doordat ik direct de Kees Franse-appels herken-
de, die aan de Heemraadssingel liggen (lagen?). 
Toen ik 16 was, nu 75, deed ik mee aan een 
jeugdfestival. Enkele weekenden hadden jonge-
ren contact met kunstenaars, bijvoorbeeld een 
architect, toneelspelers en dus ook Cees Franse, 
die ons liet kennismaken met zijn houten 
appels, plak voor plak gemaakt. Toen ik jaren 
later, getrouwd en wel, in Schiebroek woonde, 
bracht ik een bezoek aan dokter Looy. Bij de 
assistente, zijn vrouw, lag zo’n appel op tafel, 
klein natuurlijk. Toen ik vroeg: is dat een Kees 
Franse-appel, viel ze bijna van haar stoel van 
verbazing. Nog nooit had iemand hem herkend. 
Voor mij blijven ze altijd een herinnering aan 
dat festival (waar ook Willeke van Ammelrooy 
aan meedeed). Leuk om ze weer te zien!”

Ruud Kuipers: “Dit is het kunstwerk van Kees 
Franse, die bij het grote publiek vooral bekend 
stond door het vervaardigen van grote houten 
appels en deze staan aan de Heemraadssingel 

voor zijn huis en atelier. Zijn bijnaam was dan 
ook ‘de appelzager’. Na de onthulling sloten 
de bewoners het kunstwerk al snel in het hart. 
Ook de jeugd maakte er veel gebruik van door 
er in te klimmen, zodat ze door de jaren heen 
slijtplekken gingen vertonen. Ook bleken de 
appels na veertig jaar onderhevig aan rotting en 
werd besloten, met medewerking van het stads-
bestuur en BKOR (beeldende kunst & openbare 
ruimte Rotterdam), de appels opnieuw door een 
gespecialiseerd bedrijf te laten maken. Aan de 
hand van 3D scans zijn replica’s gemaakt en in 
2014 opnieuw geplaatst om zo weer generaties 
lang mee te kunnen.”

Ron Radder: “Dit zijn de Appels van Kees 
Franse. En ze zijn gemaakt door Kees Franse. 
Niet in 1983, maar in 1973 geplaatst aan de 
Heemraadssingel. Ik ging er als tienjarig man-
netje vaak naartoe om er op te klimmen. Heb er 
veel plezier aan beleefd.”

Pieter Metselaar: “Ik heb een ordner in bezit 
waarin de kunstenaar, Kees Franse, ook de 
ruwe ontwerpen van de appelen heeft bewaard. 
Wij vroegen ons af waarom er enkele Japanse 
mensen bij de foto van de onthulling aanwezig 
waren. Het antwoord is in een redactioneel 
stukje in de ordner terug te vinden. Het blijkt 
dat de vruchtbare samenwerking tussen de 
zusterhavensteden Kobe en Rotterdam met de 
appels gesymboliseerd werd.”  

Ken je dit nog? 

 251   

 253   Nr.

Nr.

E

Ken je dit nog? Een draaiorgel. Maar welk? Kent u de man erbij op de foto? Heeft u herinneringen aan 
dit draaiorgel of andere draaiorgels in de stad? Laat het ons weten! We zijn weer razend benieuwd naar 
uw verhalen en anekdotes. Stuur ze ons toe, zodat we ze kunnen delen met alle lezers. Schrijf naar: info@
deoudrotterdammer.nl of, via de post, naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

 Appels symbool vriendschap met Kobe   
Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat er zoveel reacties zouden 
komen op de raadfoto van Ken je dit nog nummer 252. Maar de appels 
van kunstenaar Kees Franse spraken toch meer tot de verbeelding 

dan wij dachten. En gelukkig corrigeerden velen de tikfout, want de appels 
werden inderdaad niet in 1983 geplaatst, maar in 1973. Het kunstwerk had te 
maken met de band tussen de havensteden Rotterdam en het Japanse Kobe. 
Daarover en over nog veel meer leest u in de reacties die wij binnenkregen en 
op deze pagina hebben geplaatst.
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 De ordner van Kees Franse, in bezit van Pieter Metselaar   

 Noortje Visser heeft de appels en de Heemraadsingel levensgroot op een foto in de keuken hangen. “ Het, blijft voor ons 
een bijzonder plekje.”.   
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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,-

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

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

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

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 

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)

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.



Jaren geleden heb ik aan 
mijn kinderen een aantal pa-
pieren schenkingen gedaan. 
Dit werd ons geadviseerd, 
omdat dit later erfbelasting 
zou besparen. In contanten 
schenken konden we niet, 
maar dit zou de oplossing 
zijn. Door omstandigheden 
ben ik er de laatste jaren niet 
toe gekomen de rente hier-
over te betalen. Is nu alles 
verloren?

Wanneer u vermogen wilt overdragen 
aan uw kinderen om erfbelasting te 
besparen, maar liever zelf nog de 
beschikking houdt over uw vermogen, 
bijvoorbeeld omdat al uw vermogen 
“in de stenen zit”, kan schenken 
onder schuldigerkenning (schenken 
op papier) een oplossing zijn. In de 
praktijk schenken (meestal) ouders 
dan bedragen aan hun kinderen die 
niet daadwerkelijk worden betaald, 

maar schuldig worden gebleven. Als 
bij de schuldigerkenning de bepaling 
wordt opgenomen dat deze vordering 
pas opeisbaar is bij overlijden van de 
ouder, moet deze schuldigerkenning 
gebeuren in een notariële akte. In 
feite wordt er geld geschonken, dat de 
ouder onmiddellijk weer terugleent. 
De schenker en de ontvanger geven 
een schenking op papier allebei op 
in de aangifte inkomstenbelasting. 
De schenker geeft het teruggeleende 
geld (de schenking) op als schuld bij 
de aangifte inkomstenbelasting. De 
ontvanger van de schenking, die het 
geld uitgeleend heeft, geeft het bedrag 

op bij ‘uitgeleend geld en andere 
vorderingen’ in de aangifte. Beiden 
geven schuld/vordering op tegen de 
waarde die deze op 1 januari van 
het belastingjaar heeft. De schenker 
betaalt daardoor minder belasting 
over zijn vermogen. Uiteindelijk is er 
na overlijden sprake van een schuld in 
de nalatenschap van de ouder. Onder 
zeer strikte voorwaarden wordt zo 
geen erfbelasting geheven.

Om dit te laten werken, moet over 
de schuld een zakelijke rente worden 
vergoed. Sinds 2010 is in de wet 
vastgelegd dat deze rente jaarlijks 

daadwerkelijk moet worden betaald 
en dat de rente 6% moet bedragen. 
Als dus in een van de jaren geen 
rente is betaald, of een rente die lager 
was dan 6%, telt het geschonken en 
teruggeleende bedrag weer mee bij 
de erfenis en is bij overlijden alsnog 
erfbelasting verschuldigd over het 
geschonken bedrag.  

In antwoord op uw vraag geven wij 
hieronder aan wat u nu nog kunt doen 
om erfbelasting over deze papieren 
schenkingen te voorkomen:
Dit is allereerst te voorkomen door de 
gehele schuld ten minste 180 dagen 
voorafgaand aan het overlijden af te 
lossen (de akte van schenking moet 
dit wel toestaan).
Als niet wordt afgelost, kan de niet 
betaalde rente ‘ingelopen’ worden 
door deze – ten minste 180 dagen 
voorafgaand aan het overlijden – 
alsnog te betalen. Noodzakelijk is dan 
wel dat rente op rente wordt betaald.
Lukt dit niet, dan tellen de schenkin-
gen dus gewoon mee bij uw vermo-
gen bij uw overlijden.

Wilt u meer weten, neem gerust con-
tact op met ons.  

 Geen rente betaald over 
papieren schenking; wat nu?   
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Erfenis onder bewind
Heeft een van de erfgenamen een 
bewindvoerder, dan mag deze erfge-
naam niet zelfstandig over de erfenis 
beslissen en beschikken. Bovendien 
zal de bewindvoerder de nalatenschap 
benefi ciair willen aanvaarden om te 
zorgen dat de onderbewindgestelde 
niet met schulden blijft zitten. Voor 
de erfgenaam kan dat lastig zijn, want 
hij/zij kan niet zelfstandig beslis-
singen nemen, bijvoorbeeld over de 
verkoop van de woning en spullen uit 
de inboedel. Goede afspraken tussen 
de bewindvoerder en de executeur/
boedelgevolmachtigde zorgen dat de 
afwikkeling van de nalatenschap niet 
onnodig vertraagt.

Privacy na overlijden
Is er sprake van onterving, dan 
ervaart de langstlevende partner 
meestal veel ongenoegen over het 
recht van onterfde kinderen alle in-
formatie te krijgen die nodig is om de 
waarde van de legitieme portie vast 
te stellen. Na de dood lijkt er geen 
privacy meer te bestaan. Veel is daar 
niet aan te doen, want de onterfde 
kinderen hebben nu eenmaal dat 
recht. Je kunt je echter wel afvragen 
of het napluizen van alle bankaf-

schriften van de afgelopen vijf jaar 
tot nieuwe inzichten leidt. Naar ons 
idee is het nakijken van de belas-
tingaangiften en/of jaaroverzichten 
van de bank van de laatste vijf jaar 
voldoende om inzicht te krijgen in de 
vermogensontwikkeling. Helaas zien 
veel advocaten dit anders en moeten 
langstlevende partners fi guurlijk met 
de billen bloot.

Uitstel betaling erfbelasting
Komen erfgenamen in de problemen 
om de verschuldigde erfbelasting te 
betalen, dan hoeven ze vanaf 1 juli 
dit jaar bijvoorbeeld de woning niet 
meer te verkopen. Erfgenamen die 
aantoonbaar in een benarde situatie 
belanden om de erfbelasting te kun-
nen voldoen, krijgen nu op verzoek 
minstens vijf jaar uitstel van de 
fi scus. Deze maatregel geldt ook voor 
andere te betalen belastingen zoals 
inkomstenbelasting, voor zover deze 

zich bevinden in de nalatenschap. Als 
extraatje wordt er over de uitstelperi-
ode geen rente berekend.

Goedkope verklaring van 
erfrecht
Een alleenstaande erfgenaam met een 
inkomen van minder dan € 20.300 
bruto per jaar kan goedkoper een ver-
klaring van erfrecht laten opstellen 
(voor echtparen geldt een maximum 
inkomen van € 28.200). Naarmate het 
inkomen hoger is, betaal je meer voor 
de verklaring van erfrecht. Daarnaast 
is vereist dat deze erfgenaam verder 
geen fi nanciële draagkracht heeft. 
De regeling valt onder de regels van 
gesubsidieerde rechtsbijstand. De 
regeling vraagt u aan bij de voorzitter 
van de Kamer van Toezicht voor de 
Notarissen en de Kandidaat-notaris-
sen. Als u in aanmerking komt voor 
het lage tarief wijst hij een notaris 
aan om de akte op te stellen.

Uit de praktijk 

Soms komen we in een woning waar 
de tijd stil lijkt te hebben gestaan. 
Afgelopen zomer mochten we de 
nalatenschap van een 84-jarige man 
afwikkelen. Hij was vrijgezel geble-
ven en had altijd thuis gewoond. In de 
woning, die zijn ouders in 1937 hadden 
gehuurd, was geen badkamer, geen 
cv (wel gaskachels) en een keuken 
waar een petroleumstel stond en twee 
branders op een geïmproviseerde plank. 
Ook het meubilair stamde uit de jaren 
dertig; op een enkel nieuw detail na, 
zoals de telefoon en een redelijk nieuwe 
radio. Het was bijna een misdaad deze 
tijdcapsule te verbreken en de boel op te 
ruimen. Helaas was de liefde voor meu-
bels uit grootmoeders tijd voorbij, dus 
het veilinghuis had geen interesse. Toen 
de woning leeg was, bleek pas goed dat 
jarenlang vrijwel geen onderhoud was 
gepleegd. We zouden het nu een klus-
woning kunnen noemen. Gescheurde 
plafonds, verouderde keuken, badkamer 
en cv die ontbraken en die we nu toch 
minimaal willen hebben. De huisbaas 
was net zo verbaasd als wij en niet blij 
met de prijzige opknapbeurt, want zo 
kon hij de woning niet opnieuw verhu-
ren. Vanwege de lange huurperiode kon 
hij de erfgenamen niet verplichten de 
woning in dezelfde staat op te leveren 
als waarin deze ooit gehuurd was. Fijn 
voor hen, jammer voor hem.
Hulp nodig bij afwikkeling van een na-
latenschap? Bel of mail: 010-3130823 
of info@akto.nu. Kortere vraag? Kom 
naar een van onze gratis en vrijblij-
vende erfcoach-spreekuren.  

?

Goedkoper parkeren  Door 
voor vertrek te onderzoeken waar 
u goedkoop uw auto kunt parkeren, 
bent u vaak goedkoper uit in de 
stad die u bezoekt. Kijk voor ver-
trek (of op uw smartphone) eens 
op prettigparkeren.nl of de app 
parkopedia. 

Slim verzekeren  Verwacht u 
volgend jaar meer kosten te maken 
voor uw gezondheid, bijvoorbeeld 
voor een kroon bij de tandarts, 
een gehoorapparaat of fysiothe-
rapie? Overweeg dan een betere 
aanvullende verzekering. Uw 
maandpremie neemt toe, maar de 
hogere kosten worden gedekt door 
de verzekering. 

Check de kiloprijs  Om te 
weten of een product duur of goed-
koop is, kijkt u naar de prijs per 
kilo of per liter. Die vergelijking 
toont al snel de dure en goedkope 
producten.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Een nieuwe heup krijgen is een ingreep die veel impact 
heeft op uzelf en uw dierbaren. U wilt zo snel mogelijk 
weer mobiel zijn en snel revalideren.
 
Oefeningen doen en bewegen helpen u herstellen, maar 
wat dacht u van op visite of een boodschap doen?
Met een scootmobiel bent u niet afhankelijk en kunt u 
veilig de deur uit.
 
Uw rust pakken maar toch mobiel zijn, dit zorgt voor een 
spoedig herstel. Kom naar onze showroom om in alle 
rust onze grote voorraad scootmobielen te bekijken
en te testen. We nemen graag de tijd om u te adviseren,
zodat u vindt wat past bij u past.
 
Tot ziens bij het Welzijnswarenhuis! 

Snel 
mobiel zijn
na een nieuwe 
heup

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

Bel gerust

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

J U W E L I E R S D I A M A N T A I R S E D E L S M E D E N

OUD GOUD ACTIE!€ 26,- PER GRAM 14 KARAAT GOUD*.

ROTTER D A M(ALEXANDRIUM I ), RO TTE RDA M(HESSEPLAATS - OMMOORD)

WA DDI NXVEE N(DE PASSAGE), BO DEG RAVE N (PR. HENDRIKSTRAAT)

NI EU WE RKERK A/D IJSSE L(DE REIGERHOF) G.NLWWW.ROBERTDENHAAG.NL

UW VERTROUWDE
JUWELIER

WADDINXVEEN - GOUWEPLEIN 48, 2741 MW, TEL. (0182) 61 78 68

ROTTERDAM - OMMOORD HESSEPLAATS 5, 3069 EA, TEL. (010) 421 55 03

Tijd voor iets nieuws? Ruil uw oud goud in voor flinke korting op een prachtig

nieuw sieraad of horloge (of voor een cadeaucheque). Of, kies voor een unieke

occasion. De goudprijs is gestegen en wij geven daarom € 26,- per gram voor

14 karaat goud*. Breng en verzilver uw goud, in al onze filialen**.

**U bent minimaal 18 jaar oud en kunt zich legitimeren*Afhankelijk van de dagkoers voor goud

DE INRUILWEKEN!

BRENG UW GOUD, KOM EN RUIL OM

GOUDEN

BOSKOOP - KONINGINNEWEG 4, 2771 DN BOSKOOP, TEL. (0172) 214 076

010 - 293 04 22
info@memoriam.nl

memoriam.nl

In alle rust
en ruimte

afscheid nemen
op één locatie

Wij zijn geopend!
Een nieuw duurzaam crematorium 
in Rotterdam-Zuid. Hier treft u alle 
faciliteiten onder één dak.

Meer informatie vindt u op memoriam.nl

Monuta Memoriam
Langenhorst 100
3085 HR Rotterdam
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Als je als journalist na afloop wilde 
lachen en je bezatten moest je naar 
CVV. Lekker eten lonkte in het 
restaurant van Neptunus. Voor serieus 
voetbal begaf je je naar Xerxes, waar 
Beppie van der Heijden de scepter 
zwaaide.

Jezus Christus
De eerste ontmoeting met CVV-
bestuurder Arie van Bokkum was 
vermakelijk.
“Je raadt nooit wie er vanmiddag bij 
ons fluit: Jezus Christus! Lang haar 
tot aan zijn middel. Ik wist niet wat 
ik zag. Dat moet een hele goeie zijn, 
want anders kom je echt niet zo ver bij 
de KNVB.”
Van Bokkum doelde op de jonge 
scheidsrechter Ab Schuurmans uit 
Hilversum, die inderdaad op een 
bijbels figuur leek, prima floot en later 
doorbrak in het betaald voetbal.
CVV had met Jan Bruijs, Arie Dam-
sma, Arie van der Sluijs, Louis Jacobs 
en Maarten Polderman kwaliteit in 
huis, maar beschikte niet over de 
meest karaktervolle selectie. Trainer 
Leen Admiraal sprak een interview 

af op het terras van De Snor, waar hij 
voor het eerst (en het laatst) in zijn 
leven op het water werd gefotogra-
feerd op een wiebelende surfplank. 
Hij herinnerde zich een training bij 
CVV, waarbij alle spelers tegelijkertijd 
de bal in de plomp schoten. De heren 
hadden er geen zin in. Admiraal had 
hoop op een goede afloop. Directe 
concurrent RVC (met Dick Jol) werd 
op een zeiknatte Koninginnedag 
inderdaad met 6-1 gesloopt, maar 
het was uitstel van executie. Enkele 
weken later won RVC op het veld van 
Hermes DVS de beslissingswedstrijd 
met 4-2 en viel het doek voor CVV.

Perfecte biefstuk
Neptunus zwalkte eveneens richting 
eerste klasse. Het spel zag er niet uit. 
Trainer Freek van der Lee werd met 
de week chagrijniger, maar zijn ploeg 
werd op het nippertje gered door 
UVS. In de laatste wedstrijd zetten 
de Leidenaren het hek wagenwijd 
open. Neptunus-spits Bob den Hoed 
kreeg alle ruimte om de bal tussen de 
palen te krijgen, hetgeen overigens 
moeizaam lukte. Opvallend detail was 

dat Neptunus de beide centrumverde-
digers van UVS – Wil Henskens en 
Koos Hannaart – reeds had vastgelegd 
voor het nieuwe seizoen. Zij incas-
seerden 2000 gulden handgeld en 75 
piek per punt en wilden uiteraard niet 
de degradatie van hun toekomstige 
club op hun geweten hebben.
Neptunus beschikte over een heus res-
taurant, waar je een perfecte biefstuk 
kon verorberen. De bestuurskamer 
was voorzien van een kast met sterke 
drank. Zonder vergunning. Dat gaf 
problemen toen staatssecretaris Hans 
Kombrink een avond uittrok om met 
een kritisch Neptunus-lid te discussië-
ren over alcohol in kantines. Voorzitter 
Hoogendoorn verstopte tijdig alle 
flessen. Zijn dorstige neef Jan Swart 
heeft ze later weer netjes teruggezet en 
in gezamenlijkheid opgezopen.
Omhoog kijken deed alleen Xerxes. 
Op Zestienhoven hoefde je geen spe-
lers aan te sporen tot arbeid en presta-
ties. Trainer Beb van der Heijden had 
het goed voor elkaar. Hij overleefde 
in 1981 een coup onder aanvoering 
van zijn oud-teamgenoot Frans Meijer. 
Mijn eerste verhaal in het Rotterdams 

Nieuwsblad kreeg de kop ‘Beb van 
der Heijden in opspraak’. Beppie was 
gelukkig niet rancuneus en gaf me 
zelfs spontaan een lift voor de oefen-
wedstrijd tegen RBC om bij te praten. 
Vanaf dat moment was het koek en ei 
en was ik getuige van de doorbraak 
van de jonge talenten Nico Jalink en 
Winand van Loon (ex-HWD). Met de 
balvaardige Cor Huygen en stuwende 
aanvoerder Peter Hoogervorst in hun 
midden behoorde Xerxes tot de subtop 
van de hoofdklasse. Het wekte dan 
ook grote verwondering toen ik later 
vernam dat Bep met vrijwel zijn vol-
tallige selectie was overgestapt naar 

aartsrivaal Neptunus.
Mijn enige akkefietje met Xerxes was 
met de juist toegetreden bestuur-
der Joop Vervoort, die ik had laten 
beweren dat er geen cent werd betaald 
bij de zebra’s. Joop voelde zich in 
het pak genaaid en liet dat voor de 
eerstvolgende wedstrijd nadrukkelijk 
aan me weten in een volle bestuurska-
mer. Ik geloofde er geen bal van, maar 
deed er het zwijgen toe. Vier keer per 
week trainen voor een fles cola en een 
gevulde koek ging er bij mij niet in.

Pieter van der Laan
phtekst@planet.nl

Teloorgang Rotterdamse hoofdklassers
egin jaren tachtig begon de neergang van het Rotterdamse amateurvoetbal in de 
hoogste regionen. CVV en Neptunus konden het niet of nauwelijks bolwerken. Xerxes 
verbleef in de subtop.

Beeld uit 1962, met Faas Wilkes in het gestreepte shirt van Xerxes.

Ton Hermans, geboren in 1929, loopt 
begin van de zomer 1996 langs de 
Rijnhaven. Ton heeft altoos zijn came-
ra bij zich. Wanneer hij wandelt, schiet 
hij ALTIJD foto’s. Welnu, aan het 
begin van de Rijnhaven, iets voorbij 
de plek waar de metro bovengronds 
komt, stond van oudsher het gebouw 
‘De Eersteling’. Ik meen dat het vlak 
vóór WO II is neergezet door het zo 
bekende concern Pakhuismeesteren. 
Het was een groot en uiterst stevig 
verzamelgebouw. Ton vertelt dat hij 
niet wist wat hij zag. Eén grote puin-
hoop. Verbouwereerd schoot hij een 
foto van de enorme sloopmassa. Wat 
de foto zo boeiend maakt, is de sloper 
die zijn werk aandachtig bekijkt. Alsof 
hij wil zeggen: ‘dat heb ik toch aardig 
geflikt’.
Ton vertelt: “Als jochie heb ik de 
puinhoop van mei 1940 meege-
maakt. Het staat voor eeuwig op mijn 
netvlies. Dáárom heeft deze foto voor 
mij zo’n betekenis. Ik ben van origine 
stedenbouwkundige en dat vak heb 
ik 40 jaar in Breda uitgevoerd. Toch 
bleef Rotterdam trekken. In de jaren 
negentig reed ik vrijwel wekelijks op 

zaterdag naar Rotterdam om te foto-
graferen. In 2003 keerde ik definitief 
terug naar mijn geboortestad. Ik volg 
de bouwontwikkelingen in Rotterdam 
al mijn levenlang op de voet. Ik bezit 

een collectie van ruim 50.000 foto’s. 
Ik plaats nog bijna dagelijks mijn 
fotobeelden op Facebook en ook op 
mijn eigen website www.rotterdam-
toenennu.nl. Ik maak nog bijna dage-

lijks wandelingen door het centrum. 
Neem nou de Zalmtoren, ik vind 
‘m prachtig. Ik hoop spoedig op het 
hoogste punt te staan. Oh ja, wat de 
sloopfoto zo bijzonder maak is het feit 

dat je linksboven op de fotoafdruk nog 
net het topje van de Erasmusbrug ziet. 
Die werd toen namelijk net ingevaren. 
Al weer een kwart eeuw geleden. Mijn 
hemel, waar blijft de tijd?”  

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

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

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

Sloop

B
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Zestienhoven bestaat 65 jaar...
De luchthaven Rotterdam-The Hague Airport, bij oudere lezers beter 
bekend als ‘Zestienhoven’, bestaat dit jaar 65 jaar. Voor De Oud-Rotter-
dammer aanleiding lezers aan het woord te laten over hun herinnerin-
gen aan de luchthaven van Rotterdam en omstreken. Een oproep in de 
krant leverde een aantal pareltjes op. We blikken terug met verhalen 
over een luchtdoop, over het dagelijks leven van een stewardess op 
het vliegveld in de beginjaren en over een bijzondere verrassing voor 
een bruidspaar. En heel veel foto’s. Leest en kijkt u zelf maar!

Stewardess in de pionierstijd
Bij uw oproep voor persoonlijke her-inneringen ging bij mij de ‘nostalgie-kraam’ open. Ik was namelijk een van de beginnende stewardessen (ground/air). In dienst bij Rotterdam Air met mijn collega Helen van der Wolk. Dit was een echte pionierstijd. Voor allen op het hele vliegveld.

Andere maatschappijen, bevrachters, marechaus-see, douane, verkeerstoren, restaurant, enzovoorts: we waren één grote gezamenlijke familie toen. Het enthousiasme en de inzet van ons allemaal om dit (‘ons’) vliegveld groot te maken verenigde ons.Ik geef een paar kleine, korte voorbeeldjes van het ‘stewardess zijn’ toen, zoals: secretaressewerk, afhandelingen van lijnvluchten (twee keer per dag Southend), twee keer per week vliegen met chartervluchten met vakantiegangers naar Nice en naar Palma de Mallorca, met charters uit Duitsland. De lijnvluchten gingen dagelijks met een Engelse Bristol Freighten, waar je auto in mee kon, maar ook renpaarden en koeien in werden vervoerd. Voor passagiers waren daarin zeven zitplaatsen en een steward.
Voor de chartervakantievluchten vlogen we meestal met een Vickers Viking voor 36 personen. Zelf waren we verantwoordelijk voor alles daarbij en omheen. Bij zo’n vlucht was dat: zorgen voor de catering, te weten koffie en thee. De passagiers met een bus ophalen bij CS in de stad en kaartjes verkopen. De passagiers inchecken, tickets controleren en bagage wegen. Vliegtuig controleren op alles dat voor de passagiers nodig was aan materialen en eten/drinken. Passagiers ontvangen en startklaar maken in de riemen. Na opstijgen de ‘veiligheidsshow’ houden en koffie en thee rondbrengen. Daarna lunchpakketten uitdelen en weer ophalen en weggooien.En dan bij de aankomst: passagiers begeleiden naar de afhandeling en eventueel assisteren bij onzekerheid en/of taalproblemen (ik sprak vijf talen). Ook hier weer zorgen dat de ‘kist’ schoongemaakt werd voor de terugreizende vakantiegangers en de catering weer besteld en aan boord gebracht werd. Dan even dertig minuten pauze alvorens de terugreizende passagiers weer aan boord kwamen en het hele verhaal opnieuw begon.Zo’n reisdag was voor mij een werkdag van 6.00 tot 20.00 uur of later. Het overgrote deel van de vakantiegangers waren mensen die zelden of nooit over de grens geweest waren en zeker nog nooit gevlogen hadden. Ik heb deze leuke, drukke ‘wederopbouw’-baan voor Rotterdam en mezelf twee jaar gedaan en ben toen verder aan mijn carrière gaan werken.

En dan heb ik nog helemaal niet gesproken over de charters naar Lourdes met liggende- en rolstoelpatiënten. Ook de charters van ‘Van Nievelt en Goudriaan’ met zeelui naar New York. Kortom: het woord ‘pionierstijd’ is echt niet overdreven!

Anneke Hanegraaf
apmhanegraaf@gmail.com

Luchtdoopbewijs
Wie vroeger een rondvlucht boven Rotterdam maakte met Flash-

band Flight kreeg een heus Luchtdoopbewijs. Mevrouw B.M. Ver-

hoek uit Rotterdam stuurde ons een voorbeeld daarvan. Ze stuurde 

ook nog een passagierskaartje mee.

Anneke Hanegraaf als stewardess in de pionierstijd

Luchtdoopbewijs mevrouw Verhoek, augustus 1958

Bovendijk
Destijds woonden mijn ouders aan de Landscheiding. Mijn man en ik waren in 1962 naar Heerjansdam verhuisd. 

In de barre winter van 1962/1963 zouden we op Nieuwjaarsdag naar mijn ouders gaan. Eerst met het openbaar 

vervoer en daarna lopend vanaf station Wilgenplas. Er lag zoveel sneeuw dat we ons er doorheen moesten waden. 

Kort ervoor was er een vliegtuig, als gevolg van een ‘aanvaring met de Bovendijk’, over de kop geslagen. Ik 

geloof niet dat er ernstig gewonden waren.
Mogelijk als gevolg van dit ongeluk werd besloten het vliegveld uit te breiden. De bewoners van Landscheiding en 

Bovendijk moesten uitgekocht worden en de gemeente Rotterdam wilde het ‘formidabele’ bedrag van Fl. 1,- per 

vierkante meter betalen. De belanghebbenden hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en het werd uiteindelijk 

Fl. 2,50.
Veel geluidshinder is er op de Landscheiding niet ervaren. De inwoners van Schiebroek en Overschie zullen er 

meer last van hebben, maar misschien is het ook hier: Alles went.

Janny Gielen-v.d.Berg

Het vliegtuig dat 28 december 

1962 over de kop sloeg na een 

botsing met de besneeuwde 
Bovendijk, nabij vliegveld Zes-

tienhoven. De piloot kwam erbij 

om het leven. De stewardess 
en veertien inzittenden kwamen 

er met verwondingen vanaf. Het 

was zes jaar na de opening het 

eerste vliegtuigongeluk waar 
Zestienhoven mee te maken 
kreeg. (foto: Nico Terlouw, 
Bron: oud16hoven.nl)

Aankomst van de Nederlandse schaatsploeg op Zestienhoven na een wedstrijd in Noorwegen. Met in het midden Ard Schenk en linksachter met bontmuts Kees Verkerk, januari 1968
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Wat een verrassing!
Wij komen uit Overschie en de directeur van de luchthaven, Hans Zui-dema, en zijn vrouw en kinderen waren vrienden van ons. Wij zijn 15 sep-tember 1965 getrouwd en ik was jeugdleidster in Overschie, dus er waren heel veel kinderen en ouders bij betrokken. De taxi was van een bekende, de fotograaf was een bekende en de zaal bij de Katholieke Kerk was een bekende.

Ik was ‘s morgens bij de familie van Hans Zuidema om de baby te wassen en met de kinderen te spelen. Hun woning was eerst op het vliegveld, later naast het vliegveld. Na de huwelijks-voltrekking zouden we foto’s gaan nemen en de rest van de familie zou naar het feestzaaltje gaan. We waren bekend op het vliegveld en de directeur moest werken, dus wij zouden naar de luchthaven gaan. Daar aangekomen, de hele familie zat achter ons in de auto’s, stond er een vliegtuig en Hans had gezegd: “Die gaat naar Noorwegen, mensen van de boten thuis brengen. Dus die staat er nog wel even, kunnen jullie foto’s nemen.”Nou, natuurlijk werden er verschillende foto’s gemaakt, tot op een gegeven moment de direc-teur van Bratens-safe in Nederland de luchthaven kwam opgelopen en vroeg: “Wat zijn jullie aan het doen?”
Ik zei tegen de man: “Dat ziet u toch wel, we zijn foto’s aan het nemen.” Hij zei: “Wat een leuk idee.” Ik antwoordde: “Dat komt van Hans Zuidema.”We konden meteen instappen. Dat ging natuurlijk niet, maar we mochten een keer gratis met de vliegtuigmaatschappij mee naar Noorwegen. We hebben dat enkele weken later gedaan en zijn naar Oslo gegaan, wat bijzonder was en we hebben genoten. Maar toen we bij de lucht-haven de tickets gingen ophalen, stond ik op een foto van twee bij drie meter in de zaal bij de maatschappij. Had hij met de fotograaf afgesproken. Bij de fotograaf stond ik ook heel groot op een andere foto in de etalage. Dat was wel heel bijzonder.De luchthaven is altijd bij ons in herinnering gebleven. Maar dit verhaal wilde ik graag even vertellen.

We zijn nu al 56 jaar getrouwd en gek op Noorwegen geworden. We zijn vele keren naar Noor-wegen geweest, via de Noordkaap naar Finland en zo door Zweden naar de boot in Noorwegen terug.

Nel Verkerk-Verhagen
Planciushof 25
3151 GC in Hoek van Holland

Luchtdoop op Zestienhoven
In het voorjaar van 1979 rijpte bij mij het plan ons gezin eens te trakteren op een 

rondvlucht vanaf het, toen nog zo genoemde, vliegveld Zestienhoven, midden in 

de polder. Niemand van ons vijfhoofdige gezin had ooit gevlogen, behalve ik. Een 

mooie gelegenheid de andere leden ook de luchtdoop te doen ondergaan.

Zelf had ik die gebeurtenis meegemaakt 
tijdens een proefles van drie kwartier in 
een vierpersoons Cessna toestel vanaf Zes-
tienhoven in 1968. Het is bij die éénmalige 
les gebleven, veel te duur met een opgroei-
end gezin om daar een vervolg aan te kun-
nen geven. Daarna voor de zaak wel eens 
naar Milaan gevlogen, waarover ik bloem-
rijke verhalen onder het avondeten kon 
vertellen, zoals dat je dan op circa 9.000 
meter vloog boven de besneeuwde Alpen 
en in de diepte de 4.800 meter hoge Mont 
Blanc langzaam onder je zag wegschuiven, 
wat de kinderen de verzuchting ontlokte 
dat ook wel eens te willen meemaken.

Zo gezegd, zo gedaan. In het geheim tickets 
besteld voor een rondvluchtje van een half uur boven 

Rotterdam en omstreken en op een zaterdag in juni 1979 met het hele gezin vanaf Barendrecht met de 

Opel-Kadett naar Zestienhoven gereden. Om de spanning wat te verhogen eerst even in de buurt wat 

rondgestuurd en daarna de Maastunnel ingedoken. “Ik denk dat ik het al weet”, zei één van de slimme-

riken op de achterbank: “We gaan naar de Diergaarde.” Niet dus. Daarna richting Delft. “Het zal toch 

niet het vliegveld zijn”, zei een ander. Ja dus. “We gaan zeker vliegtuigen spotten vanaf het terras”, zei 

nummer drie. Is ook leuk. Mijn vrouw dacht er het hare van. De auto gratis parkeren was in die tijd geen 

enkel probleem en even later stonden we bij het toen nog eenvoudige luchthavengebouw. Ik zwaaide met 

de tickets en zei: “Wat dachten jullie van een luchtdoop.” Iedereen was enthousiast. We waren beslist 

niet de enigen in het Fokkertoestel van de KLM met PH-KFE letters. Het opstijgen was best spannend, 

maar eenmaal boven keek iedereen zijn ogen uit toen Rotterdam diep onder onze voeten lag en we even 

later via het Westland de kust en de Noordzee zagen. Erg spectaculair allemaal. Een half uur later was 

het uit met de pret en landden we weer veilig op ons aller Zestienhoven. Van een charmante stewardess 

ontvingen we bij de uitgang bovenaan de trap een tas met allerhande KLM-spullen, zodat de vier lucht-

dopelingen daarmee thuis genoeg te bestuderen hadden. Al met al een zeer geslaagde middag, waarover 

nog lang werd nagepraat.

Kees van der Sijs Sr
Barendrecht
sijs@planet.nl

... Herinneringen aan onze luchthaven

Protest in het 
stadhuis aan 
de Coolsingel 
tegen de mo-
gelijke sluiting 
van vliegveld 
Zestienhoven

Supporters van Feyenoord verzamelden zich op Zestienhoven voor een 

vlucht naar Lissabon om hun ploeg daar te steunen, mei 1963

Bagagecontrole op Zestienhoven

Aankomst evacués op de Rotterdamse 
luchthaven

1984; De Fokker Friendship, het regeringsvliegtuig, landt op Zestienhoven

Vliegclub 
Rotterdam,  

augustus 1967

Terug na een rondvlucht boven Rotterdam en 
omstreken.

In de vorige De Oud-Rotterdammer las ik de 

oproep over het vliegveld Zestienhoven. Ik 

woonde er vlakbij. Ik was 17 jaar en op mijn 

verjaardag maakte een vriendin van mij een 

foto onder het bord. Dat was op 21 mei 1948. 

Ik ben nu 90 jaar, maar heb nog heel wat 

herinneringen aan het vliegveld.
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Concert kamerkoor en Duitse acteur
De Duitse acteur Hans Radloff verleent zondag 24 oktober zijn 
medewerking aan een bijzonder concert van kamerkoor Capella Sine 
Nomine, dat zich afspeelt in de Sint Lambertuskerk aan de Oostzeedijk 
Beneden. Zij brengen het aangrijpende werk de ‘Totendanz’. Meer 
informatie vindt u elders op deze pagina’s.

Taxatiedagen met Arie Molendijk
In onze regio zijn binnenkort weer twee taxatiedagen van oude boeken met Arie Molendijk. Op 30 oktober in 
Ridderkerk en op 1 november in Capelle aan den IJssel (zie elders op deze pagina’s). Arie Molendijk werkt al jaren 
samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. On-
dertussen heeft hij internationaal meer dan 2500 taxatiedagen op zijn naam staan. Regelmatig wordt hij gevraagd 
bibliotheken te taxeren, voorafgaand aan een veiling. Molendijk: ”De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk 
gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties hebben alleen plaats op 
mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail.” De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot 
ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag 
nemen, variëren van 25 tot vijftig euro. “Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle 
boeken met een waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een bepaald tarief.”

Kick-off wildseizoen bij De Dames
Het is weer die tijd 
van het jaar, Wild. Het 
wildseizoen bij De 
Dames op Leefgoed 
De Olifant begint 
vrijdag 29 oktober 
met een kick-off. 
Koop uw ticket voor 
€ 15. Dan krijgt u vier 
drankjes en worden u 
verschillende heerlijk 
wildhapjes aange-
boden. Deze avond 
treedt jachthoorn-
groep Waalsdorp op. 
De start is om 17.00 
uur en het einde is 
rond 19.00 uur. Koop een kaartje via de site www.leefgoed.nl/agenda/kick-off-wildseizoen. Er wordt aangeraden 
snel te bestellen, want er is maar een beperkt aantal kaarten. Die avond kunnen gasten natuurlijk ook ‘gewoon’ 
komen eten, maar nog niet het wildmenu, want dat start in het weekeinde (zie elders op deze pagina’s).

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

Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting 
van oma. Ergens ligt nog een 
potje met oude sieraden. Dat oude 
beeldje of die zilveren miniatuurtjes 
in de kast, zijn die nog wat waard? 
En hebben die oude onderschei-
dingen en militaire spulletjes nog 
waarde? Allemaal vragen met 
betrekking tot goud, zilver, kunst 
en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke 
donderdag van 10.00 tot 16.00 
uur. U bent 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 veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

Zondag 24 oktober

Capella Sine Nomine In Sint Lambertuskerk
Kamerkoor Capella 
Sine Nomine brengt 
zondag 24 oktober de 
‘Totentanz’ van Distler. 
Een aangrijpend werk, 
dat wordt uitgevoerd 
onder leiding van André 
Vis met medewerking 
van acteur Hans Radloff. 
Aanvang: 15.15 uur. 
Locatie: Sint Lamber-
tuskerk. Oostzeedijk 
Beneden 1-3 (hoek 
Hofl aan), Rotterdam-
Kralingen. Toegang vrij, collecte na afl oop (richtbedrag € 10,-- p.p.).

Zaterdagen 30 oktober en 11 november

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen 
oogarts 30 oktober en 11 november. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, 
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. 
Coronamaatregelen. Op afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

Zaterdag 30 oktober en maandag 1 november

Arie Molendijk taxeert oude boeken in Ridderkerk en Capelle
In het Van der Valk 
Hotel Ridderkerk, Krom-
meweg 1, op zaterdag 
30 oktober van 9.30 
tot ca. 12.00 uur en in 
Grand Café In den Boe-
kenkast, Stadsplein 3 
in Capelle a/d IJssel op 
maandag 1 november 
van 14.00 tot 16.30 uur 
taxeert Arie Molendijk 
uw oude boeken, zoals 
(staten)bijbels, atlassen, 
geïllustreerde werken, 
handschriften, brieven, 
foto’s, ansichtkaarten en prenten. U bent van harte welkom. Zie voor meer informatie: www.molen-
dijkboeken.nl , email: amolendijkboeken@outlook.com

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 klach-
ten 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).

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog 
de postzegelalbums 
van opa op zolder. Een 
open inloopdag. Wie 
zijn of haar verzame-
ling deskundig en gra-
tis wil laten beoorde-
len, kan tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht 
bij Heritage Auction 
Europe, Energieweg 
7, IJsselstein, nabij 
Utrecht. Ook in deze 
coronatijd gewoon ge-
opend. 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.
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CBR-oogartskeuring en het coronavirus
Voor het verlengen van uw rijbewijs 
heeft u een brief ontvangen van het 
CBR, waarin staat dat u door een 
onafhankelijk oogarts aanvullend 
gekeurd moet worden. Mogelijk hebt 
u te maken met maculadegeneratie, 
glaucoom of staar, ziet u minder dan 
gemiddeld of hebt u al langer dan 
tien jaar diabetes. Maar waar kunt 
u nu nog terecht? Vanwege het co-
ronavirus zijn er momenteel minder 
oogartsen beschikbaar voor rijbe-
wijskeuringen. 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 metro-
halte 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) con-
trole van uw bril door de multifocaal-
specialist. 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. 010-2361939. www.dehesse.nl (zie ook elders op deze pagina’s).

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

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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Stap aan boord van de
James Cook en geniet van
een spett erende muzikale show 
van de enige echte ‘Dutch Joe 
Cocker’ (met band). Alle bekende 
en ook minder bekende nummers 
van de legendarische rockzanger 
komen voorbij met verrassende 
hedendaagse elementen.
Bestel uw kaarten…

Inschepen: 19.30 uur
Ontschepen: 23.30 uur
Opstappen: Spido ponton,
Willemsplein
Toegang: € 29,95
Tickets:
www.spido.nl

JOE
UNDERCOVER

Het leukste avondje uit
op het
water

JOE COCKER TRIBUTE BAND

13 november 2021

Spido thema-avond met:

Stap samen met voetbalanalist 
Johan Derksen aan boord van 
de James Cook. In gesprek met 
Jan Dirk Stouten vertelt hij over 
zijn werk op t.v., zijn verleden als 
voetballer en andere zaken.  
U kunt erbij zijn en zelf met
Derksen in discussie gaan.
Bestel uw kaarten…

JOHAN
DERKSEN

Het leukste avondje uit
op het
water

11 november 2021

Spido thema-avond met:

Inschepen: 19.30 uur
Ontschepen: 23.30 uur
Opstappen: Spido ponton,
Willemsplein
Toegang: € 39,95
Tickets:
www.spido.nl
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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

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.

€ 549www.dejongintra.nl/kdber035-daagse busreis
Kerst in het centrum van Berlijn

vanaf p.p.

€ 989www.dejongintra.nl/kdwen09www.dejongintra.nl/kdwen098-daagse busreis
Kerst in stijlvol Wenen

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.

€ 519www.dejongintra.nl/kdmaa01www.dejongintra.nl/kdmaa015-daagse busreis
Kerst in Maastricht

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

De oplossing voor chronische blessures 

-  Advertorial  -

‘Wij onderzoeken altijd het hele 
lichaam. Bij rugklachten kijken we 
bijvoorbeeld verder dan de rug. Het 
komt voor dat scheefstand bij de voe-
ten problemen in de rug veroorzaakt. 
Andersom kun je met een aandoe-
ning van de rug ook pijn in je voeten 
krijgen.’ 

Pugliese start ondertussen zijn com-
puter op en zet de beamer aan. Op 
het scherm verschijnt een uitgebreid 
overzicht van patiënten. Door het 
tonen van beelden via het videopro-
gramma 
Dartfish laat hij zien waar de proble-
men zitten bij de patiënten. 
Hij toont hoe mensen van jong 
tot oud verschillende bewegingen 
maken. ‘Soms is met het blote oog 
te zien dat mensen scheef lopen of 
staan. In andere gevallen kan dit door 
metingen met Dartfish zichtbaar wor-
den gemaakt,’ vertelt Pugliese. 
‘Met de video-apparatuur kan ik 
eenvoudig uitrekenen hoeveel scheef-
stand er is.’ 

Het programma Dartfish komt oor-
spronkelijk uit Zwitserland. 
‘Het was in eerste instantie bedoeld 
voor de houding van skiërs. Toen ik 
tijdens een congres met het program-
ma in aanraking kwam, wist ik direct 
dat ik hier iets anders mee moest gaan 
doen. Het is de perfecte manier 

om bewegingen van patiënten te 
analyseren en eventuele scheefstand 
te berekenen.’ 

Inmiddels heeft ook arts en weten-
schapper Jans zich bij het gesprek 
gevoegd. Zij zorgt ervoor dat Arthro-
kinematika het complete pakket van 
zorg aanbiedt aan de patiënten. ‘Na 
het onderzoek kunnen de patiënten bij 
ons in therapie. We hebben verschil-
lende methodes. Welke we inzetten 
hangt af van de klachten. We kunnen 
ook voedingsadviezen geven. 
Vooral bij sporters is het van belang 
dat ze daar een goed advies voor krij-
gen. Het is in de fysiologie bekend 
dat er een verschil bestaat tussen 
lange afstand prestaties (duurspor-
ten red.) en korte afstand prestaties 
zoals krachtsporten. Het verschil 
tussen deze twee inspanningen kan in 
laboratoria duidelijk gemaakt worden 
door spierbiopt analyses. Met onze 
voedingsadviezen 
houden wij daar rekening mee.’ 

Het effect van de behandeling en de 
adviezen kan Pugliese vervolgens 
weer meten met Dartfish. ‘Mensen 
kunnen eenvoudig een verandering in 
hun houding of manier van lopen zien 
op de beelden en foto’s.’ 

Favoriet rotterdams 
sportmoment van 
Alfredo Pugliese:

‘Wij zijn trots op de Rotterdamse 
sportmentaliteit en blij dat wij daar 
een bijdrage aan kunnen leveren met 
onze behandelingen en adviezen.’

Doktoren en fysiotherapeuten sturen 
hun patiënten door naar de vesti-
gingen van Arthrokinematika op de 
Oostmaaslaan 33-35a (hoofdvestiging 
nabij Woudenstein), in Krimpen aan 
den IJssel en Capelle aan de IJssel. 
Vooral sporters hebben veel baat bij 
de methode. Pugliese: ‘Nu de ma-
rathon er aan komt, hebben wij een 
aantal marathonlopers in behandeling. 
Zij moeten veel kilometers maken om 
een goede conditie op te bouwen. 
Door overbelasting krijgen ze onder 
andere problemen aan de voeten, 
enkels en knieën. We hebben ze vol-
ledig onderzocht en adviseren ze nu 
over voeding, houding en schoeisel.’ 
Vooral de schoenen zijn erg belang-
rijk. ‘Hardlopers moeten niet te grote 
schoenen hebben, maar ook zeker niet 
te klein. Daarbij is het belangrijk dat 
ze voldoende demping hebben en niet 
te veel correcties. 
Een kleine verhoging is voldoende.’ 
Niet alleen hardlopers melden zich 
bij het duo Pugliese en Jans. Ook 
profvoetballers van verschillende 

clubs hebben een behandeling 
gevolgd. Daarnaast zijn ook de hoc-
keysters van Rotterdam veel geziene 
gasten. ‘Je hoeft niet per se klachten 
te hebben om je bij ons te melden. 
Sporters vinden het vaak prettig om 
preventief een loop- en stand analyse 
aan te vragen. Het kan de prestaties 
bevorderen.’ Uiteraard hoeven niet 
alleen topsporters zich te melden. 
‘De recreatiesporters zijn ook van 
harte welkom. Met een aanvullende 
verzekering wordt een onderzoek 
en eventuele behandeling vergoed.’ 

Tot slot toont het duo een speciale 
therapievorm uit Zuid-Korea. 
De Dr.Lax Spinal Trac is op het oog 
een soort automatische massagebank. 
Jans: ‘We zijn de enige praktijk in 
Nederland die hiermee 
werkt. Door een mechanische wer-
king laten we de spieren 
samentrekken en vervolgens ontspan-
nen. De nadruk ligt niet te 
lang op dezelfde plek, maar verplaatst 
zich constant naar een andere 
spiergroep. Het is de ideale manier 
om spieren los te maken.

Zie voor contactgegevens de website 
www.voet-statiek.nl of tijdens kan-
tooruren 0180-514291. 

Mocht de assistent niet opnemen, 
spreek dan uw boodschap in, wij 
bellen u terug. 

Onze drie praktijklocaties: 

Arthrokinematika & I.P.C.: 
Vrijhof 13
2923 BR Krimpen aan den IJssel 
Tel. 0180 514291

Oostmaaslaan 33a-35a
3063 AN Rotterdam
Tel. 010 2122730

Pluriforme Geneeswijzen & Pijnbe-
strijding: 
Johan de Wittstraat 2
2902 HG Capelle aan den IJssel
Tel. 010 4506522

Chronische pijn aan de nek, schouders, voeten, knieën, heupen of rug verstoort het 
plezier in sport en is bovendien van invloed op de prestaties. Alfredo Pugliese biedt 
uitkomst. In zijn praktijk Arthrokinematika zoekt hij met zijn collega’s naar de oor-
zaak van de problemen. 

Arthrokinematika & IPC 

www.voet-statiek.nl

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 4,985 kilo

Eigenheimers    

De OudDe OudDe Oud

Wij zijn nu ook te 
vinden op LinkedIn

Volg ons ook! 
linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer
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Het is enigszins overdreven, wanneer 
mensen iedere dag een douche of bad 
nemen, uitgezonderd mensen die vuil 
werk doen. Zo werkte ik in 1974 bij 
Ketjen Carbon in de Botlek, om de 
apparaten van koolstof te reinigen. 
Ofschoon je dit deed met een masker, 
kregen de schoonmakers, meestal 
zwartwerkers(!), iedere twee uur een 
halve liter melk om de keelholte te 
ontlasten. Wanneer er ’s avonds na 
afl oop gedoucht werd, was het altijd 
lachen wanneer nieuwelingen zich van 
boven naar onder probeerden schoon 
te spoelen, omdat de koolstof zich 
langzaam in de poriën van het onder-
lichaam nestelden en hierna moeilijk 
te verwijderen waren. Dus leerden zij 
snel van onder naar boven te wassen.

Schrobben
Volgens Gezondheidsnet (Hoe vaak 
douchen per week is gezond?) zou 
één keer douchen per week genoeg 
moeten zijn en heeft de huid geen 
nare gevolgen van sommige soorten 
shampoo en andere reinigers. Zo was 
het ook vroeger, wanneer ik eind jaren 

vijftig een weekeinde bij mijn oma en 
opa verbleef. Omdat wij ons op het 
schippersinternaat maar één keer per 
week afschrobden, vond oma dat dit 
bij haar maar eens grondig overgedaan 
moest worden. Dus werd er zomer of 
winter een teil met koud water in de 
gootsteen gezet, waarna oma je blote 
lijfje schoonmaakte. En schrobben dat 
zij kon. Hoewel het water koud was en 
je bibberde, werd je lichaam langzaam 
rood van het gewrijf met de ruwe was-
hand. Nadat zij genoeg gewreven had 
en je eindelijk een warme handdoek 
om je heen had geslagen, werd je door 
oma getroost. Voor het wassen had zij 
namelijk cake gebakken en dan mocht 
je na het wassen de beslagschaal 
uitlikken, die nog heerlijk zoete resten 
beslag bevatte.

Reukvermogen
Op een expeditie in januari 1994 met 
de KNAV (Koninklijke Nederlandse 
Alpen Vereniging, tegenwoordig 
NKVB, Koninklijke Nederlandse 
Klim- en Bergsport Vereniging) naar 
de bronnen van de Nijl in de Ruwen-

zori (ca. 5.000 meter hoog) werd er 
al helemaal niet gebadderd. Aan het 
eind van de dag was je moe en hoog 
in de bergen was het ook nogal koud, 
hoewel je bijna op de evenaar zat. Ge-
lukkig neemt je reukvermogen boven 
ongeveer 3.000 meter af, zodat je geen 
last heb van de geur van jezelf en je 
kameraden. Aan het eind van de expe-
ditie ben je echter wel blij dat je weer 
kunt douchen, want het reukvermogen 
is weer 100 %!

Zonnepanelen
Toen ik in november 2002 met mijn 
tien jaar jongere broer een expedi-

tie in de Lantang-Helambuvallei in 
Nepal liep, dacht ik hetzelfde mee 
te maken, want ook daar trokken we 
tot ongeveer 5.000 meter hoog. Wat 
schetste echter mijn verbazing. Bijna 
iedere avond kon je warm douchen! 
De UNDP (United Nations Develop-
ment Programme) had namelijk in de 
hostels zonnepanelen aangelegd, die 
een tank met water verwarmden. Dan 
moest natuurlijk wel de zon schijnen 
en je kameraden niet al het warme 
water verbruiken, anders kwam je van 
een koude douche thuis. Omdat het 
november was, hebben we dus ook 
niet iedere avond gedoucht. De vraag 

is of deze mogelijkheid nog bestaat, 
want bij de aardbeving in 2015 zijn 
enkele miljoenen tonnen ijs en steen 
in de vallei gedumpt en werden de 
meeste gehuchtjes verwoest. Het is 
jammer dat ik in 2003 kanker kreeg 
en mijn fysieke vermogens daarna 
fl ink zijn afgenomen, want ik zou daar 
nog wel eens van een warme douche 
willen genieten. Maar iedere dag 
douchen, niet voor mij.

Jan Smits (68 jaar)
Abraham Kuyperlaan 57A
3038 PD Rotterdam
010-2430477  

 Iedere dag douchen? Welnee!   
Ik schrijf dit verhaal naar aanleiding van het voorpaginaverhaal 
in DeOud-Rotterdammer van 21 september van Bert Plomp over 
douchen en badderen. Hij stelt daarin dat het tegenwoordig 
vanzelfsprekend is dat een mens tenminste één keer per dag een 
douche of bad neemt. Dat vind ik dus niet.

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.  

Augustus 1964: De Müllerpier met loodsen aan de Sint Jobshaven, met onder het gebouw De Herder, voormalig pakhuis van NV Blauwhoedenveem en 
Vrieseveem (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Jan Smits op Bamboo Lodge op 1.960 m hoogte   
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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,-

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

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....

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

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

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

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

(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

45

      Al meer dan 

20 jaar een begrip in 

Zuid-Holland en omstreken!

Voor alle Ligier, Microcar en Aixam rijders

bij uw jaarlijkse onderhoudsbeurt

3 jaar lang
Gratis haal en breng service

Bij inlevering van deze bon



R

van het dorp levend probeert 
te houden, maakt moeilijke 
tijden door en verdient een 
steuntje in de rug met wat 
extra aandacht. Anja Swank 
zette het op een rijtje.

Met de expositie ‘Slagers van 
Oostvoorne’ heropende de Oudheid-
kamer van Oostvoorne in juni van dit 
jaar, na een door corona gedwongen 
sluiting, de deuren. De expositie, die 
nog tot en met 18 december dit jaar 
is te bezichtigen, is alweer de derde 
die in het nieuwe onderkomen van 
de Oudheidkamer aan het Kerkplein 
nummer 2C draait.

Die nieuwe ruimte werd in 2019 
betrokken, na een zoektocht van bijna 
drie jaar naar een geschikte plek. 
Want het voormalige gemeentehuis 
van Oostvoorne aan de Hoflaan, 
moest in 2016 na zeventien (!) jaar 
worden verlaten, omdat het mar-
kante gebouw overging in particuliere 
handen.

De geschiedenis van de Oudheidka-
mer van Oostvoorne is onderhand 
zelf wel een expositie waard, want 
die bestrijkt inmiddels ook alweer 
twee decennia. In 1999 presenteerde 
de toenmalige werkgroep ‘Oudheid-
kamer Oostvoorne’ trots de eerste 
expositie met – dat kon bijna niet an-
ders – ‘De burcht van Oostvoorne’ als 
thema. Op de bovenverdieping van 
het ex-gemeentehuis van Oostvoorne, 
toepasselijk gelegen aan de voet van 
de indrukwekkende ruïne van de 
voormalige burcht van vrouwe Jacoba 
van Beieren, werd op die eerste ex-
positie de geschiedenis van de burcht 
tot in details behandeld. Een fraaie 
maquette van hoe de burcht er in zijn 

glorietijd uitzag, was de blikvanger 
van de eerste expo en pronkt anno 
2021, 22 jaar later (!) nog altijd in de 
nieuwe ruimte van de Oudheidkamer.

Negentien
Na ‘De Burcht van Oostvoorne’ 
volgden er in totaal nog negentien 
andere exposities. Tot en met het 
jaar 2016 draaiden in het voorma-
lig gemeentehuis van Oostvoorne 
de exposities ‘Het Stenen Baak’ 
(2000), ‘De Maasvlakte’ (2001), ‘De 
Koepel’ (2002), ‘Buitenplaatsen in 
Oostvoorne’ (2003), ‘Gezondheids-

kolonies in Oostvoorne’ (2004), 
‘Gevaren en Genoegens langs 
de kust van Voorne’ (2005), 
‘Rotterdam-Oostvoorne RTM 
1906-1965’ (2006), ‘Kruininger 
Gors van polder tot recreatiepark’ 
(2007), ‘De ontwikkeling van de 
tuinbouw in Oostvoorne’ (2008), 
‘Hotel De Man te Oostvoorne, 
centrum van ontmoeting’(2009), 
‘Gelukkig kom ik uit Tinte’ 
(2010), ‘De Maasdam’ (2011), 
‘Vliegveld Oostvoorne’ (2012), 
‘De flora van de duinen van 
Voorne’ (2013), ‘De Koepel 
Zeeburg toen en nu…’ (2014) 
en ‘Schatten van Oostvoorne’ 
(2016).
Met een tussenexpositie die 
de best bezochte expo’s uit 
het verleden belichtte, betrok 
de Oudheidkamer in 2019 de 

nieuwe ruimte aan het Oostvoornse 
Kerkplein. In 2020 volgde ‘25 jaar 
bevrijding’ en nu is ‘Slagers van 
Oostvoorne’ dus te bezichtigen.

Uniek fotomateriaal
Tal van (voormalige) dorpsslagers en 
hun slagerijen worden aan de hand 
van uniek fotomateriaal, vaak be-
schikbaar gesteld door (familie van) 
de betreffende slagers, in de ‘Slagers-
expositie’ in de Oudheidkamer onder 
de aandacht gebracht.

Ook de expositie ‘75 jaar bevrijding 
van Oostvoorne’, die in 2020 van-
wege corona maar heel kort draaide, 
is nog te bezichtigen. Net als de als 
enige op de Oostvoornse begraaf-
plaats aan de Voorweg overgebleven 
blikken graftrommel, die in 2017 
fraai gerestaureerd is. Tot en met 30 
oktober zijn de exposities in de Oost-
voornse Oudheidkamer elke vrijdag 
en zaterdag tussen 12.30 en 16.00 uur 
gratis te bezichtigen.

Begin 2022 komt de Oudheidkamer 
met een gloednieuwe expositie. 
Bezoek de website www.oudheidka-
meroostvoorne.nl of Facebook voor 
het laatste nieuws.

Nog tot en met zaterdag 18 december: 
exposities ‘Slagers van Oostvoorne’, 
‘75 jaar bevrijding van Oostvoorne’ 
en ‘Souvenirs en schatten van Oost-
voorne’ in de Oudheidkamer Oost-
voorne, Kerkplein 2C, Oostvoorne. 
Openingstijden: vrijdag en zaterdag 
van 12.30 tot 16.00 uur. Toegang: 
vrijwillige bijdrage.

Anja Swank
info@oudheidkameroostvoorne.nl

Slagersverleden van Oostvoorne
otterdammers 
die al wat lan-
ger regelmatig 
in Oostvoorne 

komen – en op bijvoorbeeld 
het Kruininger Gors zijn er dat 
velen – kennen waarschijnlijk 
ook wel wat slagers van vroe-
ger en nu. De Oudheidkamer 
in Oostvoorne heeft over dat 
slagersverleden van het dorp 
een erg leuke expositie ge-
maakt. De Oudheidkamer, die 
al twee decennia het verleden 
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Slagerij Rood aan de Burgemeester Letteweg

Slagerij Van Beelen aan het Dorpsplein

Diensttijd op de motor

In mijn jonge jaren was ik fer-
vent motorrijder, ook ingege-
ven door geldgebrek waardoor 
ik een auto wel kon vergeten, 
dus mijn vervoermiddel was 
een oude Triumph Speedtwin 
uit 1955. We schrijven 1966, 
dus de motor was al een beetje 
op leeftijd en een Triumph, net 
als andere Engelse merken, uit 
die tijd was een echte lekbak. 
Enfin, hij reed wel erg tof.

Dus toen ik werd opgeroepen voor lich-
ting 66-6 nam ik mij voor te solliciteren 
naar de functie van motorordonnans en 
hoopte zo mijn militaire diensttijd in de 
liefhebberijsfeer te kunnen doorkomen. 
De eerste twee maanden bij de Genie in 
Vught was er geen motor te bekennen, 
maar ik vernam wel, tot mijn vreugde, 
dat ik inderdaad motorordonnans zou 
worden. De twee maanden daarna, 
februari en maart 1967, werd het de rij-
school van de Frederik Hendrik kazerne 
in Blerick waar ik opnieuw motorlessen 
kreeg op een Matchless 350 cc eencilin-
der. In die tijd stelde bescherming door 
motorkleding weinig voor, dus af en toe 
was het bitter koud en het liefhebberij-
gevoel was heel ver weg.
Daarna kwam de verhuizing naar 
Geniepark Maarn, waar ik dacht na 
aankomst m’n eerste ordonnansritten te 
kunnen maken. Helaas, in het hele park 
was geen motor te vinden en om toch 
wat zinvols te doen te hebben werd ik 
gevraagd dagelijks post bij het postkan-
toor in Maarn op te halen. Ik had geen 
militair rijbewijs voor de auto, dus werd 
elke dag vervoerd met een jeep, VW-
busje of zelfs een drietonner.
Wel pendelde ik in het weekend met 
mijn eigen Triumph Speedtwin tussen 
Rotterdam Vreewijk en Maarn. Maar na 
maanden kwam er goed nieuws. Zowel 
ik, als ordonnans van de 120- als mijn 
collega van de 110-compagnie gingen 
naar de domeinen in Baarle-Nassau, om 
onze motoren op te halen. Tot mijn ver-
rassing waren dat gloednieuwe Triumph 
350 cc twins, dus wij waren dolblij.
De eerste maanden in 1967 had ik het 
prima voor elkaar met de dienstfiets en 
ik genoot van de ritten naar Soester-
berg om telexrollen te brengen en 
andere stukken naar de Geniekazerne 
in Wezep. Maar het werd winter, en in 
mijn beleving best een koude, zodat met 
name de verre rit naar Wezep meer een 
beproeving dan een liefhebberij was. 
Het was zo koud dat ik mijn eigen privé 
motorjack onder de dienstjas aandeed 
met nog steeds als resultaat dat je het 
afpikte tijdens die ritten.
In april 1968 zwaaide ik af en had ik 
geen verplichte motorritten meer. Het 
plezier in motorrijden is altijd gebleven 
en tot op de dag van vandaag- ik ben 
nu 75- rij ik nog steeds een motor als 
hobby. Al ben ik wel een echte mooi-
weerrijder, want bij maar een beetje 
regen of kou pak ik de auto.

Hans Kranendonk
h.kranendonk@ziggo.nl

Slagerij Bunt van het Dorpsplein en Kruininger Gors

Slagerij Broestenhuizen



Remco Lange vierde zijn hoogtepunt 
vrijdag 1 oktober met een dubbele lan-
cering. Eerst was er een tramrit door 
de stad met de Rottertram, met een 
soort prelancering van zijn boek.
“In de tram hebben we alle betrok-
kenen het boek gegeven. Niet aan 
een hotemetoot of zo. Wij hebben het 
immers samen gedaan, dus dan zetten 
we ook de mensen in het zonnetje die, 
overigens allemaal belangeloos, heb-
ben meegewerkt en niemand anders.”
Na de tramrit volgde de presentatie in 

café ’t Halve Maatje op de Kleiweg 
waar een heerlijk feestje werd gegeven 
voor iedereen die op de een of andere 
wijze had bijgedragen aan de realisatie 
van Remco’s droom.
“Ik ben al die mensen zo ongelooflijk 
dankbaar”, laat Remco opgetogen 
weten. “Wij hebben samen een 
fantastische prestatie geleverd en het 
kon derhalve ook niet anders dan dat 
de titel van het boek ‘Samen’ moest 

worden, want dit is in alle opzichten 
een productie van allemaal rasechte 
Rotterdammers, die gezamenlijk hun 
stad in het zonnetje hebben gezet”, 
complimenteert hij uitbundig allen 
die aan de totstandkoming hebben 
meegewerkt.

Lange weg
Samen is bepaald niet zonder slag of 
stoot ontstaan, daar ging een lange 
weg aan vooraf.
“Het idee dateert eigenlijk al vanaf 
het moment dat ik aan de Grafische 
School afstudeerde als vormgever”, 
schetst Remco de geschiedenis. “Dat 
is al ruim 25 jaar geleden. Toen was 
ik er waarschijnlijk nog niet klaar 

voor, maar het idee is nooit uit 
mijn gedachten geweest. Dan 
begin je aan een carrière en zijn 
iedere keer dat je er aan denkt 
weer andere zaken belangrijker, 
waardoor het weer wordt uit-
gesteld. Tot begin dit jaar. Toen 
kwam Leona Huisman binnen als 
stagiaire en op mijn vraag wat ze 
bij ons wilde gaan doen, vertelde 
ze dat ze graag een grafische 
productie wilde draaien. Op dat 
moment schoot Samen weer in 
mijn gedachten. Ik twijfelde nog, 
maar mijn buurman, uitgever 
van De Oud-Rotterdammer, trok 

mij tijdens een rondje hardlopen rond 
de Zevenhuizer Plas over de streep en 
toen was de kogel door de kerk.”

Aan de slag
Remco en Leona gingen voortvarend 
aan de slag en zetten de productie in 

de steigers.
“Mijn idee was 
altijd tien Rot-
terdamse schrijvers 
en tien fotografen 
te vragen hun visie 
op Rotterdam in 
woord en beeld te 
vangen”, legt hij 
uit. “Niet per se 
professionals, maar 
vooral creatieve 
geesten, die zonder 
een vastomlijnd 
plan invulling 
mochten geven aan 
het onderwerp Sa-
men. Een gewaagde 
aanpak, omdat je 
dan dus niet weet 
met welke ingredi-

enten ze uiteindelijk aankomen. Het 
zijn uiteindelijk negen duo’s geworden 
en waar zij mee kwamen, overtrof al 
mijn verwachtingen. Zij produceerden 
stuk voor stuk hun eigen unieke invul-
ling, waarbij zij ver voorbij gingen aan 
de standaardbeelden die je zo vaak van 
Rotterdam ziet”, vertelt hij groos.

Helemaal los
Met het aangedragen materiaal ging 
Remco helemaal los als vormgever. 
Hij leefde zich volledig en in alle vrij-
heid uit en zo ontstond een boek over 
Rotterdam zoals er geen tweede is. 
Mooi, vooral heel mooi, met werke-
lijk, bijna Vanfleteren-achtig fotowerk, 
verrassende beelden van de stad en de 
mensen die er wonen. Dat alles gelar-
deerd met zeker niet alledaagse, grap-
pige, aandoenlijke, puntige teksten; 
persoonlijk, intens en oprecht.
“Samen laat zien wat een mooie, dyna-
mische stad Rotterdam is. Mooi, rauw, 
lief, modern en oud. Al die aspecten 
komen ruimschoots aan bod en geven 
gezamenlijk een schitterend beeld van 
onze mooie stad”, besluit Remco trots.

Samen is een bijzonder luxe 
uitgave op schitterend papier 
en prachtige harde omslag 
en wordt geleverd in een zeer 
fraaie beschermbox. Echt een 
boek voor Rotterdam-lovers, 
dat vanwege de kleine oplage 
een waar collectorsitem zal 
worden. Te koop voor 45 euro 
bij De Oud-Rotterdammer (zie 
elders in deze krant en in ’t 
Winkeltje op www.deoudrot-
terdammer.nl).

Wow…dit is mooi!
e kop boven dit ar-
tikel was de spon-
tane reactie van alle 

aanwezigen bij de aanblik van 
het eerste exemplaar van het 
nieuw verschenen fotoboek 
Samen. Initiatiefnemer en 
vormgever Remco Lange kon 
zijn geluk niet op. Voor hem 
was de presentatie van het 
boek de uitkomst van een 
lang gekoesterde droom.
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Rotterdam, mooi, rauw en dynamisch

Een robuust boek

Stokvis
RS Stokvis en Zonen was 
een wereldfirma. Niet al-
leen waren er vestigingen in 
Nederland, maar ook Stokvis-
Internationaal onder andere 
in Nederlands-Indië Javastaal, 
Suriname, De Nederlandse An-
tillen, België (Brussel), Frank-
rijk (Parijs) en nog vele andere 
vestigingen over de wereld. 

Van de ambachtsschool aan de Beu-
kelsdijk ging ik in augustus 1960 als 
zestienjarige werken bij RS Stokvis, 
tot februari 1972. Het assembleren van 
trucks gebeurde aan de Sluisjesdijk. De 
voorman was Chris Elderhorst en er 
waren veel andere monteurs, zoals Piet 
Woldinga. Chef afdeling nieuwe perso-
nenwagens was de heer Ponsioen.
Na twee jaar kwam ik in de garage aan 
de Vierhavenstraat bij voorman Leen 
Vermeulen en monteurs als Sjaak Roos, 
Geert Ploeger en Piet de Bruin. Ik heb 
daar een fijne en leerzame tijd gehad, 
met spontane, joviale collega’s. Het 
is jammer, maar na zoveel jaar ga je 
namen vergeten, excuus daarvoor. Maar 
een aantal namen weet ik nog. Directie: 
de heer Bakker Schut en D. Wolters, 
waarvan de broer hoofdcommissaris 
van politie was in Rotterdam.
De heer Van Arkel, baas van de garage 
en van Sluisjesdijk, chefs Dick van 
Vliet en Leen Boele. Met zijn drieën 
zaten zij midden in de garage, met een 
trap omhoog, in een houten hok (dui-
ventil). Zij hadden dan overzicht op wat 
er in de garage gebeurde.
Voorman motorploeg Bob Groenenveld 
ging daarna naar de receptie en werd 
opgevolgd door Jaap van der Linden. 
Voorman trucks: Arie Ermerings met 
monteurs, zoals Cor van Dorp en Henk 
Freysen.
Motorrevisie: Joop van de Linden, Ben 
Hersman, die daarna is gaan werken bij 
Het Vrije Volk als monteur in de garage, 
Goudriaan, Arie Nagelkerke en Leen 
Bos. Leen Bos ging naar quick-service. 
Voorman was Disse. Disse werd later 
receptionist.
En dan was er de heer Kitselar, die 
vrolijk en met plezier de benzine/diesel 
tanken vol gooide.
Plaatwerkerij: De Klerk. Wassen/
poetsen: Theo van Daal. Magazijn ge-
reedschappen: Cees Wehner. Onderde-
lenmagazijn chefs heer Strang en Teun 
Keuzenkamp. Elektramonteurs: Cas van 
Noordt en Kees van de Dobbelsteen. 
Kees ging daarna verder als receptio-
nist. Buitendienst servicemonteur: Arie 
van de Linden.
De fijne jaren heb ik bij Stokvis met 
plezier en ijver gedaan. Stokvis Handel-
maatschappij is ter ziele gegaan, zoals 
veel andere grote bedrijven. Maar de 
herinneringen blijven, evenals die fijne 
collega’s.

Maarten van der Bent
Cordell Hullplaats 331
3068 VG Rotterdam
010-4383550

De prelancering van Samen was in de Rottertram

Samen oogstte veel bewondering bij de presentatie in café ‘t Halve Maatje

D
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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!

Samen
Vormgever Remco Lange heeft 
een prachtig boek over Rotterdam 
uitgebracht. Negen Rotterdamse 
schrijvers en negen fotografen ge-
ven hun visie op de stad. ‘Samen’ 
is een bijzonder luxe uitgave op 
schitterend papier en prachtige 
harde omslag en wordt geleverd 
in een zeer fraaie beschermbox. Echt een 
boek voor Rotterdam-lovers, dat vanwege de kleine oplage een 
waar collectorsitem zal worden.

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. 

9,95

€ 15,95

€ 12,50

€ 45,00

€ 39,95

€ 39,95

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Rotterdamse iconen – maandkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     12,50

Rotterdam 2022 – scheurkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95

Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95

Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95

Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50

De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95

Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 45,00

Ja, ik bestel:

Dinsdag 19 oktober 2021

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

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.uvvw.nl 
email: info@uvvw.nl 

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.

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.”

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-

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!

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.

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

ARTIHOVE waar kunst en emotie in harmonie, beeldend, samenkomen

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

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

U vindt Artihove op slechts 10 minuten rijafstand van Rotterdam.
Naast een prachtig beeld in de tuin, zijn veel van onze sculpturen ook geschikt 
om op een graf te plaatsen.

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek  
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nlIncl. sokkel 20x20x10 € 625.- excl. btw 

Corry Ammerlaan van Niekerk
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en twee dagen – maandag 22 
augustus – later was het verbod al-
weer opgeheven. Hierdoor ontstond 
een run op roomboter. De kranten 
stonden er dagenlang bij stil. Zelfs 
het Journaal van de NTS besteedde 
er aandacht aan, al hadden nog 
maar weinig gezinnen een televisie. 
Doorgaans heeft zo’n schandaal 
een ingrijpend gevolg, maar niet 
voor Van den Bergh & Jurgens. Na 
de Planta-affaire groeide het bedrijf 
uit tot de grootste producent van 
margarine. Helaas komt daar bin-
nenkort een einde aan. Het bedrijf 
in de Roentgenstraat in de wijk 
Feijenoord gaat sluiten, waarmee 
weer een puur Rotterdams bedrijf 
uit de omgeving verdwijnt. Ooit 

herbergde Feijenoord een scala 
aan bedrijven die levensmiddelen 
en dranken produceerden, zoals de 
melkfabriek van de VZ-RMI-AR 
aan de Persoonsdam, de fabriek 
van Galak aan de Piekstraat waar 
eerst boter en gecondenseerde 
melk werden gemaakt en later de 
bekende koffi e Nescafé. En niet te 
vergeten d’ Oranjeboom bierbrou-

werij, die nooit gesloopt had mogen 
worden. Daar worden nu woningen 
gebouwd, dus de wijk krijgt er een 
nieuwe woonbuurt bij.”

Onjuist
“Dat alle merken van Unilever in 
de ban gingen en werden vervan-
gen door het merk Zeeuws Meisje, 
geproduceerd in Den Dolder door 
Gouda’s Glorie, is onjuist. Al 
in 1883 adverteerde Simon van 
den Bergh met margarine van 
‘Zeeuwsch Meisje’. In 1927 werd 
het merk, dat toen werd geprodu-
ceerd door Jurgens in Oss, inge-
bracht bij het fusiebedrijf Van den 
Bergh & Jurgens, dat later weer 
opging in Unilever. Zeeuws Meisje 
is dus nooit een merk geweest van 
Gouda’s Glorie. Dat kon ook niet, 
want het bedrijf in Den Dolder 
was een zelfstandig producent van 
onder meer de merken Remia Dex, 
Remia Zilver en Remia Goud. 
Gouda’s Glorie is weer een ander 
verhaal. Dit was het handelsmerk 
van Van Dijk’s margarinefa-
briek, gevestigd in Gouda. In het 
verhaal zijn wat zaken door elkaar 
gehaald.”
Bijzonder is dat het museum van 
Den Braber in bezit is van vrijwel 
alle wikkels van de margarinemer-
ken die in het Planta-schandaal 
werden genoemd, dus de 66 

merkenlijst.
Sigarenrookwedstrijd
Peter van Berkel  mailt: “Van mijn 
zus kreeg ik een foto van sigarenro-
kers in wedstrijd uit De Oud-
Rotterdammer van 13 juli. Ik ben 
geboren in de Martinus Steijnstraat 
8, schuin boven bakkerij G.M. van 
Brenk en zat op de Afrikaander-
school in de Tweebosstraat. Boven 
Van Brenk woonde de familie 
Begijn. Deze had op de hoek een 
winkel in tweedehands televisies en 
naaimachines waar heel veel Chi-
nezen uit de haven spullen kochten. 
Mijn vriend Joop Begijn won op 
zijn 18e de Staatsloterij, een half 
miljoen gulden. Hij was gelijk de 
populairste boy uit de buurt.
Bij mij in de klas zat Sjaantje, 
dochter van de voorzitter van de op 
10 mei 1963 opgerichte buurtver-
eniging Tweebosstraat, Jan van den 
Dries. Op de foto van de sigaren-
rookwedstrijd ben ik de middelste 
met lang zwart haar. Jammer dat ze 
de buurt afbreken. Veel echte Rot-
terdammers wonen er echter niet 
meer, denk ik.”

Schuilkelders
Wouter Soeters komt terug op de 
foto’s van het Stichtseplein in De 
Oud-Rotterdammer van 7 septem-
ber. “Daar stonden in de Tweede 
Wereldoorlog drie schuilkelders. 
Eentje was gedeeltelijk ingegraven 
en opgetrokken uit hout. De twee 
andere waren van steen en beton. 
De ongeveer vier meter brede en 
vijftien meter lange kelders waren 
ingericht met houten banken als 
zitplaatsen. Tijdens de honger-
winter hebben buurtbewoners de 
houten schuilkelder afgebroken 
en opgestookt in hun potkachel. 
De stenen schuilkelders zijn na 
de oorlog verwijderd. Ik vind het 
opmerkelijk dat ik nooit iets lees 
of hoor over deze schuilkelders. 
Gelukkig heeft mijn vader, die een 
goede amateurfotograaf was, daar 
tijdens de oorlog, in 1942, een foto 
van genomen. Ik sta ook op die 
foto en was toen een jaar of zes. Ik 
ben benieuwd wie meer over die 
schuilkelders kan vertellen.”

Reacties: reinwol@outlook.com      

Bram de Braber, conservator van het Rotterdams Zuivelmuseum, reageert op het artikel 
in De Oud-Rotterdammer van 7 september, waarin melkboerknecht Peter Rietveld verhaalt 
over de Planta-affaire in 1960. Den Braber: “Zeker is dat deze affaire grote invloed had op 
de andere margarinemerken van Unilever. Ik heb een en ander uitgezocht en het blijkt dat 
Unilever aanvankelijk geen lijst wilde prijsgeven van merken die zij destijds produceerde. 
Uiteindelijk kwam die toch boven water met daarop de 66 merken die Unilever produceerde.

Dat waren veel zogeheten ‘eigen’ 
merken van bekende levensmiddelen-
bedrijven en natuurlijk ook de Uni-
levermerken. Er werd een verkoop-
verbod voor margarine uitgevaardigd 
voor zaterdag 20 augustus 1960. Het 
schandaal werd de dag ervoor onthuld 

 Aanprijzing voor het margari-
nemerk Zeeuws Meisje. Archief 

Bram den Braber/Zuivelmuseum   

 Schuilkelders 
Stichtseplein onbekend   

 Het Stichtseplein in 1942 met schuilkelders en rechts de Utrechtsestraat. Foto Peter van 
Berkel   

 Advertentie met reclame voor het merk Planta. Archief Bram den Braber/Zuivelmuseum   

Jeugd in Bloemhof
Mijn vader hield konijnen, zodat 
ons kerstdiner nooit vleesloos 
was. Slachten deed hij in de keu-
ken en hij leerde mij de techniek. 
Hij vond in het vroege voorjaar 
in het legerkamp in Hoek van 
Holland, waar hij werkte, een 
geschikte plaats, bouwde twee 
hokken, oud brood zat in de kan-
tine en hij kreeg of kocht twee ko-
nijntjes. Vlaamse Reuzen, dus met 
Kerstmis zouden we goed zitten.

Op een dag kwam hij ze uit gewoonte weer 
voeren en toen zaten die twee plotseling 
samen in een hok. In de kantine lachte 
iedereen nogal uitbundig. Een aantal weken 
later waren er zeven konijnen. Vier werden 
in een grote doos naar de Ridderspoorstraat 
gebracht, de rest verdeeld, verkocht onder 
collega’s. Zodoende hadden wij plotseling 
een stel schattige konijntjes die echte knuf-
feldieren waren. Wij moesten er natuurlijk 
wel voor zorgen. Mijn step fungeerde als 
strokar, dat stro haalde ik in een juten zak 
bij een boer, gratis als ik het zelf opraapte. 
Doodsbang was ik van de grote trekpaarden 
die bij dat stro geparkeerd stonden. Die 
boerderij was bij het toenmalige Nood-
dorp, aan de Kromme Zandweg, waar nu 
de Ahoyhal staat. Ik kwam dan langs de 
speelwei, een gigantisch grasveld, waar ik 
soms naartoe ging om te spelen. Later is 
daar de Daniel den Hoed-kliniek gebouwd, 
maar eerst ging ik daar nog een paar keer 
met mijn vader naar het vuurwerk kijken op 
Koninginnedag.

De tuin werd een groentetuin; papa spitte 
de zware kleigrond om en plantte allerlei 
koolsoorten. Het bleef romantisch en een 
prachtige plek om te spelen. De autoped 
bleef mijn grote hobby, ik reed door alle 
straten van Zuid. Men noemt de hele wijk 
nu Bloemhof, maar voor mij was dat alleen 
het plein dat ook nu nog Bloemhofplein 
heet. Ik woonde op Zuid en op Bloemhof 
bouwde men plotseling een speeltuin. Dat 
was geweldig, vooral omdat het in het begin 
gratis toegang was, later moest er betaald 
worden. Nadeel was dat men er geen gras 
of zachte materialen had gebruikt, zodat je, 
als je van een schommel viel, naar dokter 
Willemse in de Putsebocht moest om het 
gruis uit je knie te laten peuteren. Die huis-
arts zat in een bovenwoning; je ging er ‘s 
morgens om 8 uur naar toe, vroeg dan in de 
stampvolle wachtkamer wie de laatste was 
en ging dan ergens tegen een muur hangen 
of zo, als je je voorganger maar in de gaten 
kon houden. Als er een stoel vrij kwam, 
dook je er op af, maar meestal te laat, want 
iedereen had hetzelfde plan. Dr Willemse 
droeg nooit sokken, want dat was gezonder, 
zei hij. Ik vond hem een griezel, maar dat 
lag vast aan mij.

Lang ben ik ervan overtuigd geweest dat die 
Putsebocht, Putselaan, Putseplein naar ons 
vernoemd waren, daar was ik best trots op al 
hadden ze onze naam wel completer mogen 
gebruiken.

Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl  



Metro Express
We kennen allemaal de Metro krant. 
Gratis verkrijgbaar in of bij de stations 
van metro en trein. Naast Metro zijn 
er diverse kranten gekomen en weer 
gegaan. Zoals: Spits, Maandag, De 
Pers en Dag, maar Metro heeft het, 
tot nu toe, overleefd. Toch is Metro 
niet de eerste krant. In 1968 werd er 
al een krant aangeboden bij verschil-
lende metrostations, ‘Metro Express’. 
Die krant werd uitgegeven door Van 
’t Hoen’s Periodieke Pers NV. Het 
was een serviceweekblad voor de me-
tropassagiers, kostte 0,20 cent en een 
abonnement f 3,75 per kwartaal.

Riet Soeters
mfsoeters@hetnet.nl

Mand
Ik zat in 1956 op de opleiding tot 
banketbakker in de Rauwenhoffstraat. 
Aan de overkant stonden huizen. De 
bakker en de melkboer kwamen er aan 
de deur. Uit het raam op de tweede 
etage liet men een mandje aan een 
touw zakken met de bestelling en het 
geld. Zou dit in deze tijd nog kunnen?

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Montfortcollege
Leuk om herinneringen op te halen 
over het Sint Montfortcollege van de 
jaren vijftig/zestig. Ik zat van 1959 
tot 1963 op de hbs bij directeur de 
heer Hilgers en maakte leraren mee 
als de heren Claessen (algebra) en 
Van Geffen (meetkunde). De leraren 
genoemd in het stuk zijn mij allen 
bekend. Zeker rector Sul kan ik nog 
goed voor me halen. Wat mij ook is 
bijgebleven, is het rondjes lopen op 
de binnenplaats (de court zoals dat 
genoemd werd) tijdens de pauze. Je 
moest dus gezamenlijk rondlopen met 
de klok mee en mocht niet stilstaan en 
groepjes vormen. Ik wil niet zeggen 
dat het op een gevangenis leek, maar 

het geeft toch te kennen dat discipline 
in die tijd hoog in het vaandel stond. 
Al met al heb ik een leuke tijd gehad 
en in mijn verdere carrière veel profi jt 
gehad van mijn hbs-opleiding.

Michel Pappaioannou
pappaioannou@ziggo.nl

Sjouwen 
De oud-eigenaar van Schmidt Zeevis-
handel vertelde een tijdje terug in de 
zaterdageditie van een dagblad over 
de historie van het bedrijf, maar mijn 
aandacht werd vooral getrokken door 
zijn verhaal, dat hij als jongen van 20 
jaar natte gladde kratten van 40 kilo 
met vis moest sjouwen en daardoor 
zijn lichaam nagenoeg op is. Hij moet 
nu gebruik maken van een scootmo-
biel. Ik beleefde vrijwel gelijkwaar-
dige omstandigheden. Ons familiebe-
drijf, van voor 1900, bestond uit een 
graanhandel en brandstoffenhandel 

(kolen, later olie) en daar kwam in 
de twintigste eeuw de kunstmest-
handel bij. Ik kwam in 1966 bij het 
familiebedrijf, net nog in de periode 
van de stookolie, maar de behoorlijke 
levering van de kunstmest aan boeren 
en tuinders moest ook gebeuren. In 
het voorjaar werd er van maandag tot 
en met vrijdag een wagon kalkam-
monsalpeter met een spoorwegwagon 
aangeleverd op het rangeerterrein in 
Bleiswijk. In deze wagon zaten 500 
balen van 50 kilo. Met onze oudste 
werknemer (50 jaar in dienst geweest) 
zetten we met de hand de zakken in 
plastic op de vrachtwagen en losten 
ze dan weer in het pakhuis, want de 
boeren hadden nog geen plek in hun 
bedrijfsloodsen. 125 ton, 2500 zakken 
zonder hulpmiddelen. Kun je het in 
2021 nog voorstellen? Het ergste was, 
dat er boeren de daarop volgende 
week belden om nog maar tien ton te 
leveren. Menig scheldwoord is aan 

mijn lippen ontsnapt. Wel heb ik er 
dus, in tegenstelling tot de vismagnaat, 
geen nadelige gevolgen van onder-
vonden. Maar vandaag is sjouwen van 
boven de 25 kilo uit den boze.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Kippen
Ik ben geboren op 8 augustus 1940. In 
de crisistijd waren mijn ouders naar 
Rotterdam verhuisd, vanwege een 
aantrekkelijke ‘baan met mooie wo-
ning in een rustige wijk’. Het werd de 
Ridderspoorstraat 38 in Bloemhof, een 
kleine driekamerwoning met tuin, van 
alle luxe voorzien. Dat wil zeggen: 
behangen, balatum vloerbedekking, 
plattebuiskachel, wat wil een mens 
nog meer? De zijmuur van de Laten-
steinhal grensde aan onze tuin en mijn 
vader bouwde daar een kippenhok 

tegenaan, tot ons groot genoegen. Wij 
hadden wat kippen waarvan er soms 
een broeds was. Toen dat evenwel niet 
lukte, heb ik zelfs geprobeerd eieren 
uit te broeden onder mijn hoofdkus-
sen Ook dat lukte niet. Toen kocht hij 
op de markt aan de Maashaven een 
paar kuikens, gegarandeerd kippen die 
zeker twee eieren per dag zouden gaan 
leggen, als wij ze maar goed zouden 
voeren. Goh, wat konden die kippen 
kraaien! De rustige buurt kwam zowat 
in opstand en onze kippensoep kon je 
voorlopig beter haantjessoep noemen. 
Dus werden er tenslotte echte kippen 
gekocht, die ons tot in lengte van jaren 
van prima eieren voorzagen.

Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl

Te laat
Herfst 2020 moesten wij naar het 
Ikazia-ziekenhuis. Om er sneller te 
zijn, namen wij de auto. De politie 
was bij het eerste stoplicht aan het 
oefenen. Op vier hoeken stonden 
vier mannen in geel pak met gele pet. 
Halt, zwaaiden zij onwennig. Op de 
Boompjes was fi le. Toen werd het 
angstig. Maar links lag al de Eras-
musbrug. Benauwd werd het, omdat 
wij er misschien niet op mochten 
draaien. Dat viel mee. Hoe mooi het 
Rijnhavenkwartier wordt, zagen wij 
niet. Want het hóórt niet; te laat komen 
hoort niet. Ha, nu ging het lukken. 
Tweemaal kalm om het Ikazia rijden 
alsof wij niet in tijdnood waren. Toen, 
te voet, naar de ingang. Vragen invul-
len, handen wassen, gang in, gang uit, 
lift in, balie. Eindelijk Balie! Een lieve 
damesstem: “Sorry mijnheer, gaat u 
even rustig zitten, bij de dokter is het 
wat uitgelopen.”

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl  
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Op een olifant in Blijdorp

  Altijd leuk, die oude foto’s en stukjes vol 
herinneringen. Regelmatig komen er ook bij 
mij herinneringen naar boven. Zo ook bij de 
Ken je dit nog-vraag nummer 248. Dit speel-
de natuurlijk in Diergaarde Blijdorp. Met ons 
gezin brachten wij in die tijd ook een bezoek 
aan de dierentuin. Een hele onderneming, 
aangezien we een groot gezin hadden en met 
de bus naar Rotterdam moesten reizen.
Het werd een erg leuke dag. Voor mij hele-
maal, ik mocht een ritje op de rug van een 
olifant maken. Heel hoog zat ik er toch een 
beetje benauwd, maar ook trots bij, zoals te 
zien op bijgaande foto. Ik kan me nog goed 
de ruwe huid van de olifant herinneren. Tot 
aan de dag van vandaag goed om aan terug 
te denken.
Blijdorp is sowieso een familiedingetje 
geworden, aangezien mijn broer Aad en 
schoonzus Yvonne er jarenlang werkten.

    Iris Vogelaar-den Outer   

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

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

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

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



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

Horizontaal
1. kunststof; 7. plaats in Limburg; 12. meisjesnaam; 13. ensemble van acht personen; 14. waadvogel; 15. lengtemaat (afk.); 
17. koppel (stel); 19. heldendicht; 21. uitroep van pijn; 22. driekantig voorzeil; 24. tijdrovend; 27. toiletartikel; 28. ongevuld; 
30. Japanse munt; 31. dun en mager; 32. weerklank; 33. vertragingstoestel; 35. cowboyfeest; 37. duivenhok; 38. tak van 
sport; 41. roem; 42. reisbagage; 44. openbaar vervoermiddel; 46. vertaler; 47. grauw en flets; 48. haarversteviger; 49. 
schrijfvloeistof; 50. een poosje; 52. beker op hoge voet; 54. bijensoort; 56. Russisch jachtvliegtuig; 58. negatief saldo 
(krapte); 61. bloeiwijze; 62. vat voor heet water; 64. dierenmond; 65. geestdrift; 67. kerkelijke straf; 68. zeepwater; 70. enigs-
zins zuurachtig; 72. kippenloop; 73. nerveus persoon; 76. regionaal opleidingscentrum (afk.); 77. den lezer heil (Lat. afk.); 
78. aangenomen houding; 79. grondstof voor linnen; 81. muzieknoot; 82. schreeuw; 83. persoon van adel; 84. algemene 
energieraad (afk.); 86. Achterhoekse rockband; 87. kunstmatige algehele verdoving.

Verticaal
1. strooifolder; 2. paardenslee; 3. beteuterd; 4. schoolvak; 5. hoekschop; 6. grote plaats; 7. ruimtelijk geluid; 8. etensbak voor 
varkens; 9. stapel hout; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. slagwerker; 16. afgemat; 18. lokspijs; 20. soort medicijn; 21. slang-
vormige vis; 23. binnenste van iets; 25. wildebeest; 26. melkklier; 27. jong dier; 29. Engelse heer; 32. opvliegend persoon; 
34. Russisch ruimtestation; 36. plaats in Amerika; 37. doortochtgeld; 39. muze van het minnedicht; 40. woestijn in Afrika; 42. 
behaagziek; 43. uitbouw aan een huis; 45. kerel (vent); 46. deel van een boom; 51. afgelegen; 53. koeienmaag; 54. plaats 
in Limburg; 55. hemellichaam; 56. spijslijst; 57. deel van een riem; 59. berggeel; 60. Italiaanse landstreek; 62. specerij; 63. 
tegen de wind opzeilen; 66. onderricht; 67. kleine vrucht; 69. vel (schil); 71. duinheuvel; 73. Franse schrijver/dichter; 74. deel 
van jaar; 75. rivier in Duitsland; 78. jongensnaam; 80. droog van wijn; 82. gewicht (afk.) 85. rijksoverheid (afk.).

Bij de puzzel van vorige keer ging iets verkeerd. Door technisch malheur en misverstanden verschenen in de pa-
pieren krant en op de website twee verschillende puzzels met verschillende uitkomsten. We besloten daarom beide 
oplossingen goed te keuren. Die oplossingen luidden:

Eind maart klok weer een uur vooruit, en: Sint en schimmel zijn in Rotterdam

U begrijpt dat die laatste nogal aan de vroege kant was... Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. De prijswin-
naars van deze keer werden geloot uit alle goede oplossingen. Zij winnen een exemplaar van het boek ‘Rotterdam 

Zuidplein in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De winnaars 
zijn: Aad Roobol, Ilse Huisman, Cock Dedert, J. Gaal en D.I. 
Soek.

Voor de nieuwe puzzel hebben we een erg bijzondere prijs: vijf 
exemplaren van het fraai vormgegeven boek ‘Samen’ (zie elders 
in deze krant) van vormgever Remco Lange. Wilt u kans maken 
op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending bij ons binnen is voor 
donderdag 28 oktober 12.00 uur. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdam-
mer.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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48 83 76 22 40 46 1 33 61 5 54 60 31 86

20 18 72 62 43 71 39 86 64 13 68 7 65 87

Horizontaal  1. kunststof; 7. plaats in Limburg; 12. meisjesnaam; 13. ensemble van acht personen; 14.
waadvogel; 15. lengtemaat (afk.); 17. koppel (stel); 19. heldendicht; 21. uitroep van pijn; 22. driekantig
voorzeil; 24. tijdrovend; 27. toiletartikel; 28. ongevuld; 30. Japanse munt; 31. dun en mager; 32. weer-
klank; 33. vertragingstoestel; 35. cowboyfeest; 37. duivenhok; 38. tak van sport; 41. roem; 42. reisba-
gage; 44. openbaar vervoermiddel; 46. vertaler; 47. grauw en flets; 48. haarversteviger; 49. schrijfvloei-
stof; 50. een poosje; 52. beker op hoge voet; 54. bijensoort; 56. Russisch jachtvliegtuig; 58. negatief
saldo (krapte); 61. bloeiwijze; 62. vat voor heet water; 64. dierenmond; 65. geestdrift; 67. kerkelijke
straf; 68. zeepwater; 70. enigszins zuurachtig; 72. kippenloop; 73. nerveus persoon; 76. regionaal
opleidingscentrum (afk.); 77. den lezer heil (Lat. afk.); 78. aangenomen houding; 79. grondstof voor lin-
nen; 81. muzieknoot; 82. schreeuw; 83. persoon van adel; 84. algemene energieraad (afk.); 86. Ach-
terhoekse rockband; 87. kunstmatige algehele verdoving.

Verticaal  1. strooifolder; 2. paardenslee; 3. beteuterd; 4. schoolvak; 5. hoekschop; 6. grote plaats; 7.
ruimtelijk geluid; 8. etensbak voor varkens; 9. stapel hout; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. slagwerker;
16. afgemat; 18. lokspijs; 20. soort medicijn; 21. slangvormige vis; 23. binnenste van iets; 25. wilde-
beest; 26. melkklier; 27. jong dier; 29. Engelse heer; 32. opvliegend persoon; 34. Russisch ruimtesta-
tion; 36. plaats in Amerika; 37. doortochtgeld; 39. muze van het minnedicht; 40. woestijn in Afrika; 42.
behaagziek; 43. uitbouw aan een huis; 45. kerel (vent); 46. deel van een boom; 51. afgelegen; 53. koei-
enmaag; 54. plaats in Limburg; 55. hemellichaam; 56. spijslijst; 57. deel van een riem; 59. berggeel; 60.
Italiaanse landstreek; 62. specerij; 63. tegen de wind opzeilen; 66. onderricht; 67. kleine vrucht; 69. vel
(schil); 71. duinheuvel; 73. Franse schrijver/dichter; 74. deel van jaar; 75. rivier in Duitsland; 78. jon-
gensnaam; 80. droog van wijn; 82. gewicht (afk.) 85. rijksoverheid (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Klaas Kortland
Wij Hans Koppelman, John Groenen-
dijk en Maart Witvliet uit Dirksland, 
zijn op zoek naar Klaas Kortland. 
Klaas was in de jaren zeventig, even-
als wij, werkzaam in de Rotterdamse 
havens bij Müller Thompsen en woon-
de volgens ons in de buurt van de 
Maashaven. Wij speelden in het eerste 
elftal van Dirksland en Klaas in het 
derde elftal van DEH. Graag zouden 
wij nog eens herinneringen ophalen 
met Klaas over deze fijne periode.

Hans Koppelman
06-30000762

Jan Londema
Ik ben op zoek naar informatie en 
of foto’s van mijn overgrootvader, 
Jan Londema (1857-1920). Hij werd 
geboren in Friesland en overleed in 
Rotterdam. Welke nazaat of ander kan 
mij helpen?

Jan Oudenaarden

janoudenaarden43@gmail.com

Jeu de boules
Het jeu de boules bij KCR kent geen 
zomer- of winterstop. Op de acht-
tien grindbanen naast het gezellige 
clubhuis en hockeyvelden kan het hele 
jaar gespeeld worden. En naast het jeu 
de boulen zijn er andere activiteiten 
en gaan we voor een goede sfeer. Het 
beeld dat velen hebben, dat jeu de 
boules alleen is voor oude mannetjes 
met een baret op, is beslist onjuist. 
Bij KCR zijn het juist de dames die 
de punten scoren. Jeu de boules is een 
sport van bewegen en wordt beoefend 
door vrouwen en mannen. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan op onder-
staande speeldag eens kijken op het 
sportpark Reyerpark aan de Kastanjel-
aan 40 in Ridderkerk. En wil je zonder 
verplichting eens meespelen, wij stel-
len graag materiaal beschikbaar. De 
speeltijden zijn: dinsdagmiddag 13.30 
uur, donderdagavond 19.30 uur en 
zaterdagmiddag om 14.00 uur. Graag 

een kwartiertje van tevoren aanwezig 
zijn voor kennismaking en uitleg. 
Meer weten? Bel even met de secreta-
ris, Hans Nicodem, 06-21206703.

Reünie De Vlugge Voetjes
Op zoek naar je leukste dansmomen-
ten? Daar gaan wij voor zorgen, dus 
haal je dansschoenen maar uit de 
kast! Engelse Wals, Foxtrot, Tango, 
Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Colling 
Blues etc.etc. Dansschool De Vlugge 
Voetjes organiseert een reünie op za-
terdag 12 februari 2022. Om hier een 
geslaagde avond van te maken zijn 
wij op zoek naar jullie!!! Leden uit de 
periode vanaf 1977 t/m 2001 kunnen 
zich aanmelden via email: devlug-
gevoetjes@kpnmail.nl of meld je aan 
via FB en wordt lid van de Vlugge 
Voetjes-groep. Wij zorgen dan dat je 
op de hoogte wordt gehouden van alle 
nieuwtjes, foto’s en informatie over 
de reünie.

Boekenbeurzen Ons Rotterdam

Stichting Ons Rotterdam organiseert twee boekenbeurzen in haar onderkomen 
aan de Kerkwervesingel, op zaterdag 6 november en 4 december van 11.00 tot 
14.00 uur. Bij deze gelegenheid kunt u voor een zacht prijsje diverse populair 
historische boeken over Rotterdam kopen. Tevens zijn we in bezit van honder-
den oude prentbriefkaarten, waarmee u uw verzameling kunt aanvullen. Voor 
de liefhebbers zijn ook oudere uitgaven van ons tijdschrift te koop. U bent van 
harte welkom bij Stichting Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 53, Rotterdam-
Pendrecht.
Voor informatie e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/of 010-4804513, maan-
dag t/m vrijdag van 13.00-16.00. Website: www.onsrotterdam.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

48 83 76 22 40 46 1 33 61 5 54 60 31 86
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Horizontaal  1. kunststof; 7. plaats in Limburg; 12. meisjesnaam; 13. ensemble van acht personen; 14.
waadvogel; 15. lengtemaat (afk.); 17. koppel (stel); 19. heldendicht; 21. uitroep van pijn; 22. driekantig
voorzeil; 24. tijdrovend; 27. toiletartikel; 28. ongevuld; 30. Japanse munt; 31. dun en mager; 32. weer-
klank; 33. vertragingstoestel; 35. cowboyfeest; 37. duivenhok; 38. tak van sport; 41. roem; 42. reisba-
gage; 44. openbaar vervoermiddel; 46. vertaler; 47. grauw en flets; 48. haarversteviger; 49. schrijfvloei-
stof; 50. een poosje; 52. beker op hoge voet; 54. bijensoort; 56. Russisch jachtvliegtuig; 58. negatief
saldo (krapte); 61. bloeiwijze; 62. vat voor heet water; 64. dierenmond; 65. geestdrift; 67. kerkelijke
straf; 68. zeepwater; 70. enigszins zuurachtig; 72. kippenloop; 73. nerveus persoon; 76. regionaal
opleidingscentrum (afk.); 77. den lezer heil (Lat. afk.); 78. aangenomen houding; 79. grondstof voor lin-
nen; 81. muzieknoot; 82. schreeuw; 83. persoon van adel; 84. algemene energieraad (afk.); 86. Ach-
terhoekse rockband; 87. kunstmatige algehele verdoving.

Verticaal  1. strooifolder; 2. paardenslee; 3. beteuterd; 4. schoolvak; 5. hoekschop; 6. grote plaats; 7.
ruimtelijk geluid; 8. etensbak voor varkens; 9. stapel hout; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. slagwerker;
16. afgemat; 18. lokspijs; 20. soort medicijn; 21. slangvormige vis; 23. binnenste van iets; 25. wilde-
beest; 26. melkklier; 27. jong dier; 29. Engelse heer; 32. opvliegend persoon; 34. Russisch ruimtesta-
tion; 36. plaats in Amerika; 37. doortochtgeld; 39. muze van het minnedicht; 40. woestijn in Afrika; 42.
behaagziek; 43. uitbouw aan een huis; 45. kerel (vent); 46. deel van een boom; 51. afgelegen; 53. koei-
enmaag; 54. plaats in Limburg; 55. hemellichaam; 56. spijslijst; 57. deel van een riem; 59. berggeel; 60.
Italiaanse landstreek; 62. specerij; 63. tegen de wind opzeilen; 66. onderricht; 67. kleine vrucht; 69. vel
(schil); 71. duinheuvel; 73. Franse schrijver/dichter; 74. deel van jaar; 75. rivier in Duitsland; 78. jon-
gensnaam; 80. droog van wijn; 82. gewicht (afk.) 85. rijksoverheid (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

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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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig boek samen over het Crooswijk van 
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90 
werden er hele straten gerenoveerd en 
afgebroken, net als de Barbarakerk en 
de Koninginnekerk. Mooie illustraties 
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin 
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep 
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt 
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

Rotterdam Pendrecht Wielewaal 
in de 20e eeuw
In dit boek over de wijk Pendrecht en 
Wielewaal voeren Tinus en Bep de Does 
ons langs alle delen van deze wijk van 
Rotterdam waarvoor in 1953 de eerste 
palen van de eerste huizen werden ge-
slagen. Ook dit is weer een mooi boek 
vol illustraties geworden. Het geeft een leuk overzicht van wat 
er in de afgelopen eeuw in dit deel van de Maasstad allemaal 
gebeurde. Van de aanleg van de Singe tot het verpleeghuis 
Slingedael en van de speeltuin in Wielewaal tot het landhuis 
De Oliphant.Aandacht is er natuurlijk ook voor de komst van 
metrostation Slinge, waarvoor op 24 april 1968 de eerste paal 
werd geslagen.

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotter-
dam-zuid dat we nu vooral kennen van 
het winkelcentrum Zuidplein, maar 
na het bombardement van 1940 werd 
gebruikt voor de bouw van noodwo-
ningcomplex het Brabantse Dorp aan 
het Zuidplein. Een dorp met een cultureel centrum, een kerk en 
diverse verenigingen, dat in de jaren ‘60 werd afgebroken. Ook 
aandacht voor o.a. het Ikazia-ziekenhuis.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Rotterdam Zuidwijk in de 20e 
eeuw
Een mooi boek over de wijk van Feyen-
oord-coryfee Coen Moulijn, die hier ook 
zijn bekende modewinkel had. Ook in 
dit boek beschrijven Tinus en Bep de 
Does aan de hand van foto’s ontwik-
kelingen in dit deel van Rotterdam in 
de 20e eeuw.

14,95

Rotterdam Feijenoord Noorder-
eiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk 
fotoboek over de wijk Feijenoord en 
het Noordereiland en de gebeurtenissen 
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is 
er voor de komst van verkeersverbin-
dingen en bruggen. En natuurlijk ook 
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had, 
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend 
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdam-
mer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

Rotterdam Oude en Nieuwe 
Westen Middelland Dijkzigt 
Scheepvaartkwartier in 20e 
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam 
van zeg maar tussen de Westensingel en 
de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s 
van boerderijen van weleer. In het boek 
ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven, de ver-
plaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s 
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue. 
Misschien ook die van u!

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

Weer een pracht boek van Tinus en Bep 
de Does, deze keer over Rotterdam IJs-
selmonde. Aan bod komen onder andere 
de komst van de Van Brienenoordbrug, 
het koetshuis van modekoning Theo 
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadi-
onweg, de suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van 
Piet Smit en nog veel meer. Een boek vol momentopnames van 
mensen en gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden 
zijn.

Rotterdam Tuindorp Vreewijk De 
Vaan Valkeniersbuurt in de 20e 
eeuw
Weer een bijzonder exemplaar in de 
serie wijkenboeken van Tinus en 
Bep de Does. Ditmaal over tuindorp 
Vreewijk en omgeving. Een wijk met 
een bijzondere geschiedenis, mogelijk 
gemaakt door havenbaronnen die de arbeiders bete- re 
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes 
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momen-
ten van afgelopen eeuw naar voren.

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of politiechefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving vande hoofdcommis-
sarissen. Het beschrifjt nauwkeurig hoe deze leidinggevenden 
het korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

  

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

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

Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Zuidplein en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Het Korps de baas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     29,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 19 oktober 2021

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

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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