
Mijn vader was, ofschoon hij 
hoofdboekhouder was, een 
handige doe-het-zelver. In 
mijn jonge levensjaren was ik 
daardoor ook altijd gefasci-
neerd door zijn geknutsel. Het 
boeide mij mateloos wat deze 
man allemaal kon maken, 
waarbij ik vaak op zijn vingers 
keek.

Het kon dus niet uitblijven dat ik al 
snel een ‘gereedschapssetje’ voor mijn 
verjaardag kreeg. Dat bestond uit een 
hamer, zaagje, schroevendraaier, nijp-
tang, boortje, etc. die met elastiekjes 
waren bevestigd op een stuk karton en 
in de speelgoedwinkel werd verkocht. 
Geen plastic spul, maar van echt 
metaal, tegenwoordig pedagogisch 
onverantwoord.

Techniek
Toen ik na de lagere school een 
technische richting op wilde, werd 
mij dat, nadat ik een beroepskeuzetest 
had moeten doen, afgeraden. Dat 
advies namen mijn ouders over; daar 
werd toen nog zwaar aan getild. Dus 
besloten mijn ouders dat ik maar naar 
de mavo moest gaan. Dan had je een 
in ieder geval een brede basis. Ik ging 
naar de Maria Regina mavo aan de 
Schietbaanlaan 118 in Rotterdam. 
Tijdens mijn schooljaren bleef de 
interesse voor techniek kriebelen en 
wilde ik toch weer die richting uit. 
Toen ik de mavo uiteindelijk met 
goed gevolg had doorlopen, wilde ik 
op basis van het leerlingstelsel gaan 
werken en tegelijkertijd een gerichte 
opleiding volgen. Hele dagen in de 
schoolbanken beviel mijn niet zo en ik 
wilde ook wel wat geld verdienen om 
leuke dingen te doen en een brommer 
aan te schaffen.
Ik was in november geboren en daar-
door een late leerling. Bovendien had 
ik op de scholen twee keer gedou-
bleerd, waardoor geen enkel bedrijf 
zo’n ‘dure’ leerling (ik was inmiddels 
18 jaar) wilde aannemen.
Hierdoor belandde ik bij het arbeids-
bureau, dat mij adviseerde naar de mts 
te gaan. Maar ik wilde niet meer hele 

dagen theorie leren en af en toe wat 
met mijn handen doen. Toen werd mij 
de mogelijkheid geboden wat meer 
praktisch te gaan leren. Zo begon ik 
15 september 1975 een omscholings-
cursus tot onderhoudsbankwerker bij 
het Centrum voor Vakopleiding van 
Volwassenen (CVV) aan de Van Graft-
straat in Rotterdam (Waalhavenge-
bied), opgezet door het ministerie van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Op het CVV, voorheen Rijkswerk-
plaats, werden ook andere opleidingen 
gegeven, zoals auto-, elektro- en Ga-
walo-monteur, timmerman, metselaar. 
De opleiding onderhoudsbankwerker 
was veelzijdig; je leerde veel facetten 
van metaalbewerking. Daarbij kreeg 
je bovendien een tegemoetkoming 
voor levensonderhoud (gelijk aan de 
hoogte van een sociale uitkering), die 
iedere woensdagmiddag contant werd 
uitgereikt in een bruin zakje met een 
smal loonstrookje.

Prikklok
Je moest bij het CVV bij binnenkomst 
en vertrek altijd met de prikklok 
in- dan wel uitklokken, waarop het 

vestigingspersoneel streng toezag 
of dit wel reglementair gebeurde. 
Allereerst doorliep ik de primaire op-
leiding metaalbewerken. Die bestond 
uit metaal knippen en vormen, boren, 
schroefdraad tappen en snijden, vijlen, 
etc.. Heel veel vijlen. Alle opdrachten 
werden kritisch beoordeeld op maat-
voering, haaksheid, netheid en snel-
heid. Je was daar zo’n viereneenhalve 
dag in de week mee bezig en kreeg 
de resterende halve dag wat theorie-
opdrachten. Als je bovengemiddeld 
had gepresteerd, kon je ook nog een 
prestatievergoeding krijgen. Die kon 
oplopen tot zes gulden per week!

Werkmeesters
Na zes weken werd ik voor het ver-
volg van de opleiding overgeplaatst 
naar de locatie aan de Gantelstraat 18 
in de Spaanse Polder. Daar leerde ik 
constructiebankwerken, plaatwerken, 
pijpfi tten, booglassen en autogeenlas-
sen, metaalsnijden, solderen, smeden, 
tekeningen maken en lezen. In de hete 
zomer van 1976 was het daar geen 
pretje te smeden en in de lascabines 
lasoefeningen te doen.

Voor ieder onderdeel had je een 
werkmeester als begeleider, vaak 
mannen uit het bedrijfsleven die hun 
sporen hadden verdiend. Voor las- en 
snijwerkzaamheden waren dat de 
heren Dijkstra en Beckhausen. Voor 
pijpfi twerk de heer Meerman van de 
Gusto. De magazijnmeesters waren 
daar de heer Finks en Nico Zijderveld, 
met wie ik bevriend ben geweest, 
maar helaas uit het oog heb verloren.

klusje
Op deze vestiging leerde ik ook Thon 
Saers kennen met wie ik na 45 jaar 
nog steeds goed bevriend ben. De heer 
Bart was daar de vestigingsverant-
woordelijke. Hij reed in een Renault 
12 en op een dag was zijn uitlaat lek, 
dus werden er cursisten gezocht om 
deze te repareren. Thon en ik werden 
hiervoor uitgekozen en na driekwart 
dag demonteren, slijpen, plaatjes knip-
pen en vormen, lassen en monteren 
was alles weer gerepareerd en kregen 
we een zakje met 10 koffi emuntjes 
(t.w.v. fl . 1,50), met z’n tweeën te ver-
delen. Zo ging dat toen en we waren 
weer een ervaring wijzer.

In het najaar van 1976 ging ik terug 
naar de Van Graftstraat om mijn 
opleiding af te maken. Daar leerde ik 
schaven, draaien, frezen, slijpen en 
(machine-)bankwerken, onder begelei-
ding van de heer Van Kwawegen.

Basis
In die anderhalf jaar op het CVV 
leerde ik een goede basis voor een 
mooi vak, waar ik tot op heden, met 
name privé, nog veel profi jt van heb. 
Computergestuurde machines had je 
nog niet en je leerde daar echt met je 
handen werken, zoals de vaklieden 
dit deden. Toen ik in mei 1977 klaar 
was met mijn opleiding ben ik gaan 
werken bij Stork Werkspoor Diesel 
(SWD) aan de Waaldijk in Rotterdam. 
Daar werden o.a. de dieselmotoren 
van SWD onderhouden en gerevi-
seerd. Oh ja, en die brommer: Die is 
er vrij snel gekomen. Zijn er lezers die 
ook herinneringen (en/of eventueel 
foto’s) hebben aan het CVV (of aan 
SWD)?

René Faber
Rene.Faber@kpnmail.nl    

 Bij CVV leerde je met je handen werken    
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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), 

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4150,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3250,-

010 418 23 33  |  www.hess.nl
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

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.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

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

BTR REIZEN
www.BTRreizen.nl

   055 - 5059500  

Autovakanties All Inclusive

   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.Limburg va. € 246,€ 246, p.p.p.p.p.p.
All Inclusive Hotel De Bonte Wever / AssenAll Inclusive Hotel De Bonte Wever / Assen
5 dagen Drenthe va. € 289,- p.p.5 dagen Drenthe va.5 dagen Drenthe va.
All
5 dagen Drenthe va.5 dagen Drenthe va.
AllAll Inclusive
5 dagen Drenthe va. € 289, p.p.5 dagen Drenthe va.

InclusiveInclusiveHotel De Korenbeurs / MadeHotel De Korenbeurs / Made
5 dagen Brabant va. € 312,- p.p.5 dagen Brabant va. € 312, p.p.5 dagen Brabant 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 Jägerhof / BadessenAll Inclusive Hotel Jägerhof / Badessen
5 dagen Duitse Teutoburgerwald va. € 259,- p.p.
   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op 

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,
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 

Kerst– en Nieuwjaarvakanties

De OudDe OudDe Oud

Wij zijn nu ook te 
vinden op LinkedIn

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



Eigenaar Jan van Linschoten was zo 
slim geweest in die babyboomerstijd, 
de geboortegolf van 1948, enkele ou-
dere heren te charteren om reclamefol-
ders bij de ingang Stadhuis, afdeling 
Aantekenen voor huwelijken, uit te 
delen. Het gevolg was een toeloop van 
trouwlustigen, die hun receptie en di-
ner wilden boeken. Er werd een juiste 
begroting gemaakt om teleurstelling 
achteraf te voorkomen.

Twee bruiden of bruidegommen 
die elkaar op de trap tegenkwamen 
en elkaar feliciteerden waren geen 
uitzondering. Ook de klassieke 
bruidstaart uit eigen patisserie mocht 
niet ontbreken.

Flesje wijn
Restaurant Van Sittert aan de Weste-
wagenstraat werd bij het bedrijfsplan 
betrokken, wanneer de boekin-

gen bij La Bonne Auberge vol waren.
Voor ieder bruidspaar een flesje wijn 
en een cadeaukaart om een jaar later 
op de trouwdatum hetzelfde menu gra-
tis over te doen. Bij reservering kwam 
dikwijls de vraag of er plaats was voor 
een kinderwagen, maxi-cosy of een 
zoutarm menu voor de bruid.

A la carte
Het à la carte restaurant, met ’s 

avonds live een pianist en violist, was 
uitgerust met een klassieke kaart. Er 

werd aan tafel gekookt, geflambeerd 
en vlees getrancheerd en vis gefileerd 
door vakbekwame kelners.

Leerbedrijf
Als erkend leerbedrijf werden bij 
La Bonne Auberge leerling-koks en 
kelners opgeleid. In mijn periode 
als ober-kelner heb ik ruim vijftig 
leerling-kelners de kneepjes van het 
vak mogen bijbrengen. Leuk om later 
van hen een huwelijks- en geboorte-
kaartje te ontvangen. Velen zijn een 
eigen horecabedrijf begonnen.

Ton Kuster
Hilde Erf 4
Capelle a/d IJssel
06-18576628
tonkuster@hotmail.com

Bruiloftsfeesten in La Bonne Auberge
Restaurant La Bonne Auberge aan de Hoogstraat 147 in Rotterdam was een begrip in de jaren zes-
tig en zeventig als het ging om een gezellig dagje of avondje uit. Populair was de tearoom voor de 
winkelende dames met een Thé Complet, compleet met bitterbal en huzarenslaatje. Maar topper in 
die jaren was de zalenexploitatie.
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Diner in La Bonne Auberge

Ton Kuster neemt de bestelling op

CCtjeCCtje
Het was een gebeurtenis van ongekende 
omvang in Europa en een dramatische 
ramp in de Rotterdamse oorlogsgeschiede-
nis. Mannen en jongens tussen de 17 en 40 
jaar moesten voor hun huizen klaar gaan 
staan, of werden van de straat geplukt. Wie 
zich verzette werd neergeschoten. 52.000 
mannen werden afgevoerd naar Duitsland, 
als dwangarbeider. Door uitputting, ziekte, 
slechte verzorging, ongelukken, bombar-
dementen en vluchtpogingen overleven 
ruim 500 mannen de verschrikkingen niet 
(Omdat ik exact wil zijn zit ik te citeren uit 
het persbericht). 

Ik kan me die dag nog heel goed herinne-
ren, ik was tenslotte al bijna vijf jaar.
Wij woonden op de Bree, en aan de over-
kant, waar de tuindorphuisjes begonnen, 
woonden mijn opa en oma. Twee broers 
van mijn moeder zaten daar verscholen on-
der de grond, terwijl het op straat wemelde 
van het Feldgrau van de Wehrmacht. Maar 
mijn vader zat gewoon bij ons tweehoog 
in de kamer. “Ik ga niet onder de grond, 
dan stik ik”, was zijn korte bescheid. De 
Moffen gingen de deuren langs en op een 
gegeven moment waren wij aan de beurt. 
Beneden ons woonden betrekkelijk oude 
mensen, dus hoorden we een soldaat naar 
onze etage komen. Mijn vader, een tame-
lijk indrukwekkende gestalte van 1 meter 

negentig en honderd kilo, liep naar de gang 
en riep: “Was ist los?” Een vreemde vraag, 
het was razzia, maar een klein soldaatje 
met een heel groot geweer mompelde 
geïntimideerd iets als “haussuchung…” 
Mijn vader gooide de deur naar de keuken 
open, liep achter de Mof aan, rechts af de 
slaapkamer in, weer naar rechts de twee 
tussenkamertjes door en de woonkamer in, 
daar stond de wieg met mijn zes maanden 
oude zusje erin, de Mof keek in de wieg 
(nog jaren deed in ons gezin de uitspraak 
de ronde “Hij dacht zeker dat er een onder-
duiker in lag”) en wilde toen weer dezelfde 
weg terug nemen, maar mijn vader deed de 
deur van de woonkamer open naar de gang, 
“Hierlangs”, de soldaat liep naar de trap, 
mijn vader baste: “Alles gut?”, de soldaat 
zei: “Alles gut” en liep de trap af. Mijn 
vader had hem afgebluft en afgeblaft.

Zo is het werkelijk gegaan, een niet te 
begrijpen wonder.

Niet iedereen had dit krankzinnige geluk. 
In de loop van de dag kwam bij ons een 
lange stroom mannen langs, op weg aar het 
stadion, een van de verzamellocaties waar 
duizenden op transport moesten wachten. 
In mijn herinnering liepen de Moffen met 
grote houten knuppels. Hoe is het die man-
nen vergaan? Daar kom je heel goed achter 

als je het boekje leest “In de voetsporen 
van een dwangarbeider” van René J. Ver-
sluis, zoon van een van de slachtoffers en 
nu voorzitter van de Stichting Razzia Mo-
nument Rotterdam. Bij het opruimen van 
zijn ouderlijk huis ontdekte hij op zolder 
een pakketje, zorgvuldig samengebonden 
brieven en documenten. Het interessantst 
was een klein zakboekje dat een agenda 
bleek te zijn uit 1944, waarin minutieus, op 
dagbasis door zijn vader was bijgehouden 
wat er in de dagen gebeurde vanaf het 
moment dat hij was opgepakt.
Dat is ongelofelijk interessant. Het kleine 
en priegelige handschrift was nauwelijks 
te lezen, maar de computer deed weer eens 
wonderen. Ik geef wat voorbeelden.

Zaterdag 11 november: Melden belasting-
gebouw 8.30 uur. Daar gebivakkeerd tot 
15.30 uur.
Maandag 13 november: Van Wezep naar 
Otterloo. Dorst. Vangen met pan regenwa-
ter op. Lachen veel, houden de moed er in.
En eenmaal in Duitsland, Zaterdag 18 no-
vember: Krijgen ook 1 deken. Zeer hevig 
frontvuur dichtbij, beverig.
Vrijdag 15 december: Voel me iets beter, 
ben zeer vies en stink.

Hij houdt ook nauwkeurig bij wat ze te 
eten krijgen.

Woensdag 20 december: In de stal eindelijk 
een krip. 1/3 brood en jam. Peen en uien 
om acht uur. Heerlijk.

Afijn, leest u het boekje zelf maar. Na de 
oorlog hebben de mannen hun traumati-
sche ervaringen moeten onderdrukken. 
Er is nauwelijks oor voor hun verhalen, 
de wederopbouw van de stad prevaleert. 
Het drama wordt daarmee een vergeten 
geschiedenis. Vandaar een monument, een 
plek voor bezinning en herdenking. Het 
komt te staan in het plantsoentje naast het 
“Van Ommerenhaventje” aan de Parkkade. 
Het ontwerp wordt 10 november aanstaan-
de gepresenteerd in de Kuip.

De razzia van 10 november 1944
Er komt een razziamonument, en dat zal eens tijd worden ook. 

De kaart van La Bonne Auberge Het eten werd aan tafel bereid door vakbekwame obers
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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.

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

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

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

info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

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

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

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

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

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.

€ 559www.dejongintra.nl/kdtri01 www.dejongintra.nl/kdtri01 5-daagse busreis
Kerst in Trier aan de Moezel

vanaf p.p.

€ 479www.dejongintra.nl/kdrys03www.dejongintra.nl/kdrys035-daagse busreis
Kerst in het Friese Gaasterland

vanaf p.p.

€ 549www.dejongintra.nl/kdber03www.dejongintra.nl/kdber035-daagse busreis
Kerst in het centrum van Berlijn

vanaf p.p.

€ 7198-daagse busreis
Kerst in Telfs in Tirol

vanaf p.p.

€ 459www.dejongintra.nl/kdadu01www.dejongintra.nl/kdadu015-daagse busreis
Kerst in de provincie Groningen

www.dejongintra.nl/kdtel01www.dejongintra.nl/kdtel01

REIZEN MET GEGARANDEERD VERTREK

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



Ken je dit nog? 

 253   

 255   Nr.

Nr.

O

Ken je dit nog? Winkelen in een bekend Rotterdams winkelgebied. Weet u welk? Heeft u er bijzon-
dere herinneringen aan? Dan zijn wij weer heel nieuwsgierig welke dat zijn. Wat waren uw favoriete 
winkels? Wat was uw leukste aankoop? Herinnert u zich de opening nog? Enzovoorts. Stuur ons uw 
anekdotes, verhalen en herinneringen, zodat we ze kunnen delen met alle andere lezers. Schrijf naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat 
bekijken.  

Leny en Fred Mink: “Ja, welke (oud)-Rotter-
dammer, ja eigenlijk welke Nederlander, kent 
Jules Deelder niet. In het zwart en toch kleurrijk. 
Jaren geleden wisten wij, dat hij in Papendrecht 
in theater De Willem zou optreden. Wij, als 
oud-Rotterdammers wonen in Sliedrecht, dus 
dichtbij. Toen kregen wij van onze dochter en 
schoonzoon vier kaartjes om daar met z’n allen 
naartoe te gaan. Daar keken we echt naar uit. 
Op de bewuste avond waren we allemaal een 
beetje grieperig. Niet gaan, dat zou zonde van 
de kaartjes zijn (we zijn tenslotte Hollanders), 
maar een hele avond in het theater doorbrengen 
was ook geen optie. Dus na onderling overleg 
besloten dan maar met de pauze weer naar huis 
te gaan. We zouden hem dan toch meegemaakt 
hebben en de kaartjes waren niet geheel ver-
loren. Daar zaten we dan in de zaal, gordijnen 
dicht, met z’n vieren op een rijtje. De gordij-
nen gingen open en daar zat Jules, achter een 
trommel op een standaard. Hij begon te spelen 
op die trommel. Na ruim tien minuten werd de 
zaal wat onrustig, want daar kwamen we niet 
voor. Toen zei hij: “Als jullie niet zeggen dat ik 
moet stoppen met spelen, ga ik gewoon verder, 
want ik heb het zo best naar mijn zin.” De zaal 
riep direct: “Stoppen!” en dat deed hij ook en 
begon met zijn programma. De pauze luidde hij 
zelf in met de woorden: “Ik hoop, dat diegene, 
welke in de pauze naar huis gaat, onder een 
grote vrachtwagen komt” (was hij helderziend, 
dat hij verwachtte dat er publiek naar huis zou 
gaan?). Daar zaten we dan; wij hadden immers 

afgesproken naar huis te gaan in de pauze. Maar 
er waren ook dapperen, die hun jassen ophaal-
den om naar huis te gaan. Dus wij dan ook maar. 
Wel van Papendrecht naar Sliedrecht binnendoor 
gereden, want over de rijksweg kwam je veel 
grote vrachtauto’s tegen en dat wilden we toch 
ook weer niet. Het was een half optreden, maar 
vergeten zullen wij dit nooit.”

Marianne Houtzager: “In 2008 woonde ik een 
vernissage bij in Zeeland en bij de verschillende 
schilderijen had dagvoorzitter Jules Deelder een 
grappige opmerking die ons steeds in lachen 
deed uitbarsten. Op het laatst hadden we de 
lachrimpels in het gezicht. Wat had die man een 
humor! Na afl oop was er nog een drankje en een 
hapje en ging Jules met mij op de foto. Het is 
een dierbare herinnering geworden.”

Herman Valster: “In mijn werkzame leven heb 
ik bij Gunco (directeur Kees Doesburg, broer 
van Pim) gewerkt als hoogwerkermonteur. Op 
een vrijdag moest ik naar het Spartastadion 
Het Kasteel om te vertellen hoe de hoogwerker 
werkte. Er liepen verschillende mensen, waar-
onder Jules Deelder, die tamelijk zenuwachtig 
was, want hij moest zondag een bord onthullen 
met die hoogwerker. Hij wilde eerst niet in de 
bak, maar ik kon hem gerust stellen, dus eerst 
horizontaal uitgeschoven (dat kon toen nog) en 
langzaam omhoog, al pratend en wijzend op de 
mooie omgeving. Hij werd rustig en we kwamen 
bij het bord, dus hij zag het wel zitten. En het is 

‘s zondags goed verlopen!”

Paul van ’t Hof: “Jaaa... niet heel moeilijk. Die 
Jules Deelder is eigenlijk veel te vroeg over de 
grens gestapt. Ik heb altijd veel plezier aan hem 
beleefd. Ik vond het wél vreemd, dat hij als Rot-
terdammert altijd zo positief over Amsterdam 
sprak en schreef, maar ja.... Ik genoot van dat 
mannetje, dat eerst een rolletje speelde, maar na 
een tijd zijn rol wérd. Ik liep een keer over de 
Nieuwe Binnenweg achter hem. Had het eerst 
niet door, want ik dacht: “Kijk dat jongetje eens, 
helemaal netjes in zwart pak en een zwarte hoed 
op.” Toen zag ik echter, dat hij schoenen met 
een redelijk hoge hak droeg. Toen herkende ik 
hem pas. Tja, dat jongetje!”

Dennie Ceelen: “Ik heb een mooie anekdote! 
Mijn ouders in Rotterdam (ik woon in Amerika) 
stuurden het artikel met jullie vraag over Jules 
Deelder. Ik las in januari 2019 dat de Loopuyt 
Distilleerderij 1944 fl essen zou uitbrengen voor 
Jules zijn 75e verjaardag. Dat leek me een mooi 
cadeau voor mijn broer, die 50 zou worden. 
Omdat ik in Amerika woon, nam ik contact op 
met de distilleerderij en vroeg of ze een fl es 
apart wilden houden tot september. Omdat dan 
mijn moeder ook 75 zou worden en voor die 
gelegenheid zou ik komen overvliegen. Dat von-
den ze geen probleem. Ik had ook geprobeerd 
een foto met handtekening van Jules te krijgen, 
dat zou het cadeau compleet maken, maar ik 
kreeg geen antwoord van Jules. In september 
inderdaad bij Loopuyt langs geweest om de fl es 
op te halen, hartstikke leuk. Toen ik terug was 
in Florida, las ik een interview met Jules voor 
zijn verjaardagsfeest in de Doelen. Daarin sprak 
hij ook over een jazzplaat uit de jaren vijftig, 
die hij maar niet kon vinden. Hij had meer dan 
10.000 platen, maar die ene, van Tony Fruscella, 
was een probleem. Bleek dat ik die hier op de 
‘Amerikaanse Marktplaats’ kon kopen! Via mijn 
ome Aat Ceelen kreeg ik nu wel contact met 
Jules. Ik ben met foto en plaat naar Rotterdam 
teruggevlogen voor een weekend en heb inder-
daad Jules ontmoet in Café Ari, met mijn broer! 
Hij blij met zijn plaat, wij blij met Jules en we 
hebben daar een paar uur enorm gelachen, totdat 
presentator Jack Kerklaan hem kwam ophalen. 
Jack nodigde ons uit voor een concert de vol-

gende dag, waar hij samen met Boris van de Lek 
optrad. Maandag vloog ik terug naar Miami, een 
mooie ervaring rijker. Die donderdag, vier dagen 
later, kwam het bericht dat Jules was overleden! 
Jack Kerklaan zei later dat ze die plaat op zijn 
begrafenis hebben gedraaid.”

Martin Mens: “Dit is natuurlijk Jules Deelder. 
Een kleurrijk (ondanks zijn zwarte outfi t) en 
markant man. Ik heb hem regelmatig ontmoet 
bij optredens/uitvoeringen waar ik hem moest 
uitversterken over mijn geluidsinstallatie. Van 
chique gelegenheden tot donkere, naar oud bier 
stinkende jeugdhonken. Ondanks zijn gebruik 
altijd een gentleman. Ik had wel een enkel boek 
van hem gelezen, maar sinds kort veel proza 
en vooral gedichten tot mij genomen. Jules 
heeft zoveel mooie en afwisselende gedichten 
geschreven, dat ik samen met een vriend net 
een album heb gemaakt met voordrachten van 
zijn gedichten met muzikale ondersteuning (van 
fanfare tot rock en tikkende klokken), die we op 
cd en streamingsites uitbrengen. Eind november 
is de première (op Radio Rijnmond), maar nu 
kan men al een pre-order doorgeven op info@
martinmens.nl en/of een voorbeeld in MP3 
formaat opvragen. Wellicht zijn er onder de 
lezers liefhebbers van zijn poëzie. Jules Deelder 
is een icoon, dat onze voortdurende aandacht en 
bewondering verdient!”

Rob Meijer: “Het was ‘82 of 83, mijn vader had 
de kas opgezet en de nachtzaak de Otto op de 
hoek ‘s-Gravendijkwal/Binnenweg geopend. 
Kwamen daar Deelder en zijn maatje, oud-wiel-
renner Wim Koopman, binnen. Wim had zich 
uitgedost als astronaut, dozen en luchtbuizen en 
alles ingepakt in plastic (zweten en stinken niet 
normaal!). Ze gingen aan de bar zitten en die 
ouwe zei tegen mij; “Jezus Christus daar hebbie 
die speedfreaks weer.” Je kan zeggen wat je 
wilt, maar toen ik Jules bijna meer dan 20 jaar 
later op straat tegenkwam riep ie: “Hey Meijer, 
hoe is ie nou?” Hij vergat nooit iemand, een 
echte Crooswijker.”  

 De Nachtburgemeester vergeten we nooit   
p 19 december is het twee jaar geleden dat Jules Deelder overleed. 
De Rotterdamse dichter/schrijver/performer leeft nog in vele harten 
voort, zoals uit deze aflevering van ‘Ken je dit nog’ blijkt. ‘De Nacht-

burgemeester van Rotterdam’ is nog lang niet vergeten. Sterker: Jules Deelder 
vergeten we nooit. Lees op deze pagina een aantal anekdotes van lezers over de 
spraakmakende spraakwaterval uit Rotjeknor.
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

 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!

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

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

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

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

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

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 

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.

PRODUCTIE 
MEDEWERKER (M/V) 

(PARTTIME)
BEDRIJFSPROFIEL 
IQ Medical Ventures B.V. houdt zich bezig met 
de ontwikkeling, productie, assembleren, opslag 
en verkoop van medische hulpmiddelen. 
Onze klanten zijn ziekenhuizen en nationaal 
opererende distributeurs. Ter versterking van ons 
team in Rotterdam zoeken wij een parttime 
(ca. 20 uur per week) productie medewerker.

DE TAKEN BESTAAN UIT: 
• Assembleren producten;
• Verzendklaar maken van de orders;
• Checken en afhandelen inkomende orders;
• Voorraad controle;
• Het uitvoeren van diverse administratieve 

werkzaamheden. 

FUNCTIE EISEN
• Opleiding op MBO niveau of gelijkwaardig;
• Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal;
• Je beschikt over de volgende vaardigheden:
 - Kwaliteitsbewust;
 - Nauwkeurig en gestructureerd werken;
 - Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 - Teamgericht kunnen werken;
 - Kritische werkhouding.

AANBOD
• Afwisselende werkzaamheden;
• Goede arbeidsvoorwaarden;
• Gezellig team.

Spreekt deze functie u aan, 
stuur dan uw brief met CV aan:
IQ Medical Ventures B.V.
Trudy Keijzer ( 010 261 9100)         
Veerkade 5F, 3016 DE Rotterdam

of per e-mail aan keijzer@iq-medicalventures.com

#samenvoordieren



Nadat onze moeder was 
overleden, moest mijn licht 
dementerende vader opgeno-
men worden in een verpleeg-
huis, omdat thuis zelfstandig 
wonen te gevaarlijk werd. Wij 
hadden als kinderen al eerder 
een volmacht van vader 
gekregen en kunnen nu alles 
voor hem regelen. Mogen 
we ook de woning verkopen 
en wat betekent dat voor de 
eigen bijdrage zorg?

Een notariële volmacht (in een levens-
testament) wordt vaak opgesteld om 
te zorgen dat de gevolmachtigde de 
woning kan verkopen voor het geval 
dat de volmachtgever dat zelf niet 
meer kan. Daarnaast krijgt de gevol-
machtigde vaak de mogelijkheid te 
schenken (het vermogen af te romen) 
om zo te voorkomen dat het vermo-
gen opgaat aan de eigen bijdrage zorg. 
De waarde die de woning vertegen-

woordigt, heeft namelijk invloed op 
de hoogte van de eigen bijdrage zorg 
die uw vader gaat betalen; echter niet 
onmiddellijk.

Volgens de huidige regels van de 
eigen bijdrage bij opname in een zor-
ginstelling (Wet langdurige zorg, Wlz) 
gaat uw vader de eerste vier maanden 
de lage eigen bijdrage betalen. Na 
die vier maanden is dit de hoge eigen 
bijdrage. De eigen bijdrage berekent 
het CAK op basis van het inkomen 
en het vermogen in box 3. Het CAK 
gebruikt voor berekening van de lage 
en de hoge eigen bijdrage gegevens 

van twee jaar terug; voor 2021 dus 
de situatie van 1 januari 2019. Voor 
uw vader telt nu alleen zijn inkomen 
en het vermogen in box 3. De eigen 
woning is een box 1 bezit en telt pas 
twee jaar na verkoop mee in box 3. 
Verkoopt u de woning voor vader in 
2022, dan telt de verkoopopbrengst 
pas mee als box 3 vermogen vanaf 1 
januari 2023; voor de eigen bijdrage 
twee jaar later: in 2025.

De vraag die wij vervolgens ook 
vaak gesteld krijgen, is of ook daarna 
voorkomen kan worden dat dat geld 
opgaat aan de eigen bijdrage zorg 

(Wlz). Die vraag is niet denkbeel-
dig, want zonder vermogen en een 
inkomen van € 25.000 bruto per jaar 
is de eigen bijdrage zorg per maand 
ongeveer € 1.200 en met een vermo-
gen van € 250.000 is dat € 1.850 per 
maand, oftewel € 650 meer.

Schenken uit dit vermogen is dan een 
optie. Of dit ook kan, blijkt uit de 
volmacht die uw vader heeft afgege-
ven. Sluit de volmachtgever schenken 
niet uit, dan mag de gevolmachtigde 
schenken. Let op, de volmachtgever 
kan de begunstigden beperkt hebben.

Door boven de vrijstelling te 
schenken, is er wel schenkbelasting 
verschuldigd. Afhankelijk van het 
vermogen en het aantal jaren dat 
bespaard zal worden op de eigen 
bijdrage, kan dit per saldo fi nancieel 
zeker interessant zijn. Of dit voor u 
gunstig kan zijn, rekenen wij graag 
samen met u uit. Bel of mail hiervoor 
voor een afspraak; 010 3130823  of 
mail: info@akto.nu  

 Besparen op eigen 
bijdrage zorg     
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Erven van een halfbroer
Heeft een halfbroer (of zus) geen 
kinderen, partner of testament, dan 
erven – indien in leven – de ouders, 
de eigen broers en zussen én de 
halfbroers en -zussen. De broers en 
zussen en de halfbroers en -zussen 
zijn allen gelijkwaardige erfgenamen 
volgens de wet, maar ze erven niet 
hetzelfde. Halfbroers en -zussen 
erven de helft van wat de echte broers 
en zussen erven. De executeur (of an-
dere afwikkelaar) moet dus de regels 
van het rekenen met breukdelen uit 
de kast halen om te zorgen dat ieder 
zijn juiste deel krijgt.

Executeur ontslaan
Niet iedere executeur voert de werk-
zaamheden uit zoals dat in de wet 
is vastgelegd en waar erfgenamen 
op mogen rekenen. Soms komt dat 
doordat de executeur wel van goede 
wil is, maar niet weet wat zijn of haar 
verplichtingen zijn. Soms zijn de 
beweegredenen minder fraai. Willen 
erfgenamen van een executeur af, dan 
kunnen ze naar de rechter stappen om 
vanwege ‘gewichtige redenen’ (BW 
4:149 lid 2) de executeur uit zijn 
rol te laten ontslaan en een andere 
te benoemen. Krijgt de executeur in 

het testament geen beloning en is de 
nieuwe executeur een professional, 
dan kan de rechter tegelijk worden 
gevraagd een beloning toe te kennen.

Huurinkomsten
Een van de opmerkingen die je vaak 
over de oververhitte woningmarkt 
hoort, gaat over het feit dat beleg-
gers over de huurinkomsten geen 
belasting hoeven te betalen. Dat 
is niet helemaal waar. Beleggers 
betalen inderdaad bij verhuur van 
een woning geen belasting over de 
huurinkomsten. Zij betalen echter wel 
belasting over hun bezit in box 3. Die 
belasting is echter laag (tussen de € 
100.000 en € 950.000 netto:  1,4%). 
De verkoopopbrengst is vervolgens 
weer onbelast.

Vliegen met COVID klachten
Heeft u een positieve COVID-test, 
dan mag u niet vliegen. Afhanke-

lijk van de reisvoorwaarden mag u 
het ticket annuleren, omboeken of 
u krijgt een voucher. Neem in dat 
geval – zodra u de testuitslag heeft 
– zo snel mogelijk contact op met de 
luchtvaartmaatschappij. Hoe dichter 
op vertrekdatum hoe minder omboek-
mogelijkheden er zijn, waardoor de 
kans toeneemt dat u uw geld kwijt 
bent. Heeft u een annulerings- of 
reisverzekering, neem dan met de 
maatschappij contact op om te zien 
wat zij wanneer en hoe vergoeden.

Erfenis eerst-overleden 
ouder
Trouwt een weduwe of weduwnaar 
opnieuw, dan is de erfenis van de 
overleden eerste ouder opeisbaar 
bij overlijden van de langstlevende 
ouder. De langstlevende partner van 
de tweede relatie moet dus de erfenis 
uitkeren én beschikbaar hebben.  

Uit de praktijk 

Broers of zussen van een overledene 
kunnen zich onterfd voelen wanneer na 
het overlijden blijkt dat de overledene 
aan anderen dan aan de eigen familie 
nalaat. Feitelijk zijn ze dat ook, maar 
volgens de wet hebben alleen kinderen 
recht op een legitieme portie: broers en 
zussen dus niet. Deze ‘onterving’ van 
anderen dan kinderen heeft dus geen 
gevolgen.
Wanneer een vrijgezelle broer of zus 
of een echtpaar zonder kinderen besluit 
de gehele erfenis aan goede doelen 
na te laten of aan goede vrienden of 
desnoods aan de buurvrouw, dan erven 
alleen deze in het testament benoemde 
erfgenamen. Dat kan wel eens sneu uit-
pakken als de erfl ater zonder kinderen 
ooit per testament een goed doel als 
erfgenaam heeft benoemd en later een 
zus of broer de zorg voor het familielid 
zonder kinderen op zich heeft genomen. 
Als dan het testament niet aangepast 
wordt, is het goede doel blij, maar 
het zorgende familielid staat met lege 
handen.
Als toekomstig erfl ater zonder kinderen 
heeft u daarmee (volgens ons) de 
verantwoordelijkheid zo nu en dan eens 
na te denken over de nalatenschap en 
het testament aan te passen naar een 
mogelijk nieuwe werkelijkheid. Ook 
als u toch alles aan goede doelen wilt 
nalaten, kan het geen kwaad zo nu en 
dan eens te controleren of het doel nog 
bestaat en/of hoe het de beschikbare 
middelen uitgeeft. Kom eens naar een 
van onze erfcoach-spreekuren om het 
samen met ons door te nemen.  

?

Dure levensverzekering
Het oversluiten van de hypotheek 
is door de extreem lage rente een 
nationale sport geworden. Bij het 
oversluiten wordt de levensver-
zekering die de hypotheek moet 
afl ossen vaak vergeten. Maar ook 
daar kunt u fl ink bezuinigen. De 
premies zijn de laatste jaren stevig 
gedaald. Met een proefberekening 
op een van de internetsites is het 
verschil al snel zichtbaar. Let op de 
maximaal te verzekeren leeftijd. 

No-spend-november  Geen 
geld uitgeven in november lijkt 
een (kleine) traditie te worden 
in Nederland. Het doel: bewust 
worden waar je je geld aan uitgeeft 
en minder consumeren dan wat 
echt nodig is. Helemaal geen geld 
uitgeven, gaat natuurlijk niet, maar 
je beperken, kan best leuk zijn; 
bijvoorbeeld in november geen 
kleding kopen of niet uit eten gaan.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Je kunt me gerust een geheim vertellen
Morgen ben ik het toch weer vergeten

Theatermaker Madeleine Matzer is met 
deze voorstelling op zoek gegaan naar 
antwoorden op de vele vragen die er be-
staan rondom het omgaan met dementie. 

“Ademloos zitten luisteren en kijken. 
Enorm ontroerd kwetsbaar en grappig … 
wauw! Fantastisch hoe jullie een jarenlang 
proces hebben (samen)gevat. In hoog 
tempo en bijna poëtisch… Top! Hulde aan 
de actrice!”

“Een ontroerende, indrukwekkende maar 
ook grappige voorstelling over omgaan 
met dementie. Prachtig gespeeld en ge-
zongen. Echt een aanrader voor iedereen 
die in het persoonlijk leven of werk met 
dementie te maken heeft!”

Wilt u de voorstelling, die gratis wordt 
aangeboden, bijwonen? 
Aanmelden is noodzakelijk en kan t/m 
donderdag 11 november 12.00 uur via 
info@mantelfoon.nl of 010 261 41 66.

NB:                                                                                                                      
1: Voor de toegang tot deze voorstelling 
is een corona toegangsbewijs (uitgeprint 
of via de Corona check- app) nodig.

2: De voorstelling is niet geschikt voor 
mensen die zelf dementie hebben.

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.

Je kunt me gerust een geheim vertellen

Wilt u de voorstelling, die gratis wordt 
aangeboden, bijwonen? 
Aanmelden is noodzakelijk en kan t/m 
donderdag 11 november 12.00 uur via 
info@mantelfoon.nl of 010 261 41 66.

NB:                                                                                                                      
1: Voor de toegang tot deze voorstelling 
is een corona toegangsbewijs (uitgeprint 
of via de Corona check- app) nodig.

2: De voorstelling is niet geschikt voor 
mensen die zelf dementie hebben.

De voorstelling “Je kunt me gerust een geheim vertellen” is een positief verhaal over 
dementie. Deze voorstelling is tijdens De Week van De Mantelzorg op vrijdagmiddag 
12 november te zien in het Bibliotheektheater. De voorstelling wordt in samenwerking 
met de gemeente Rotterdam aangeboden.

Aktie   1:    

h e t  wa p e n  va n  d e g e n k a m p

FIETSTOUR-RONDJE    KATENDRECHT
bij   terugkomst   3-gangen    hightea
Fietstour   katendrecht   door   jack   kerklaan
originele   010   fiets   berkenpeis   fietsen
IEDERE   eerste   ZATERDAG   &   ZONDAG   van   de   maand   
om   10:30    UUR    ONTVANGST    KOFFIE-APPELBINKIE
Fotoboek    katendrecht   gesigneerd   door   jack   kerklaan

de   enige    echte   rotterdamse   scheurkalender.

Dordtsestraatweg    577   -   3075   BB   RotterdaM   -   o6   101   792   97   -   info@wapenvandegenkamp.nl   -   info@highteafactory.nl

Aktie   2:    

Koffie  +  

appelbinkie   slagroom

fotoboek   katendrecht

rotterdamse   scheurkalender   2022

2   personen
VOOR

€ 67,50

50%   korting   
van   € 53,50

voor   € 26,75

Iedere   zaterdag   en   zondag   vanaf   9.00   uur   tot   17.00   uur

tevens   vers   afgebakken   desem   brood   te   koop   in    onze   bakkerswinkel
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Op een zeer warme dag in mei kwam 
de heer Aalders naar me toe met een 
vreemd uitziende vrouw, voorzien van 
een schrijfmap en een rij balpennen, 
een stopwatch en wat vreemde at-
tributen. Zij moesten een vrijwilliger 
hebben voor een fi lmopname. Of ik 
dat wilde zijn, want het moest iemand 
zijn in een koksuniform en dat had ik.

Koksmuts
Het was al opgevallen dat ik een 
mooie stijve muts op had, dus was ik 
het weer die moest aantreden (Nel was 
beroemd om haar was en strijkgoed; 
wit en stijf).

Dus ik ging mee naar buiten. Op het 
Beursplein stond een grote auto en 
daar moest ik in. Het kwam er op neer 
dat er voor Socutera een fi lm gemaakt 
moest worden over te dik worden en te 
veel en te vet eten.
Ik moest met een stapel gebaksdo-
zen de roltrap opkomen en als ik op 
de hoogte van de camera kwam de 
bovenste openmaken, een stuk taart 
eruit nemen en opeten. Dit kwam dan 
op de fi lm.
Goed, ik de winkel in, naar de ge-
bakafdeling, nam vijf gebaksdozen en 
een grote, in punten gesneden taart. 
De taart ging in de bovenste doos en 

het werd toch 
voorzichtig 
manoeuvreren. 
Ik meldde me 
weer bij de auto 
en moest daar 
wat bijgewerkt 
worden. Wat 
kleur op het 
gezicht en de 
schoenen ge-
poetst. Daarna 

met die juf de roltrap af, waarna we 
naast elkaar een proefrit naar boven 
maakten. Ze zei dat het prima ging en 
ik het nu maar eens alleen moest doen. 
De camera stond acht meter van de 
roltrap af en die afstand werd afgezet 
met touw.

Strontziek
Dus ik met mijn stapel dozen de trap 
af. Het roltrapverkeer werd stilgelegd 
en ik kreeg onderaan een teken dat ik 
op de roltrap moest gaan staan. Ik had 
daar wel zin in, want was tenslotte 

al een keer met die juffrouw mee 
geweest.
Maar nu komt de grap. Ik moest, zoals 
gezegd, in het oog van de camera de 
bovenste doos openen, een stuk taart 
eruit nemen en opeten. Dit heb ik 
uiteindelijk vijf keer moeten overdoen. 
Langs de touwen stonden rijen mensen 
te kijken en die hadden dikke pret en 
veel commentaar.
Toen het allemaal achter de rug was, 
kreeg ik twee grote pils aangeboden 
in het café op het plein. Ja, je raadt het 
al, ik ben strontziek geworden.

Te snel
Veertien dagen later was het op de 
televisie en het laatste stuk werd snel 
afgedraaid. Het was een leuk gezicht, 
maar het ging te snel om op te nemen 
of er maar iets goeds van te kunnen 
zien. Ik heb daar nog veel over moeten 
horen op de zaak en thuis…

Ben Bekker
Westbarrierestraat 25
3221 XR Hellevoetsluis
0181-317183    

 Hema-kok als acteur voor � lm Socutera   
en Bekker is nu bijna 91 jaar. Maar liefst 38 jaar werk-
te hij als kok in de Hema-vestiging aan het Beursplein 
in Rotterdam. Daar schreef hij een familieboek over. 
Een stukje daaruit stuurde hij ons toe voor De Oud-

Rotterdammer. Lees maar en geniet mee!

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 waardig 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.  

 Afrikaanderwijk in 1955 met de Paul Krugerstraat richting Afrikaanderplein. Met muziektent en buurthuis Sartho. De wijk werd gebouwd rond 1900 voor de 
vele nieuwe, uit de provincie afkomstige, havenarbeiders. De straatnamen werden vernoemd naar Zuid-Afrika en haar leiders van de Tweede Boerenoorlog 

rond 1900. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester A8957 Rotterdam    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Een Hema-bakker met oliebollen   

      

B
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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

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

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

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

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

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

THEE OF KOFFIE
OP Z’N ROTTERDAMS

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Er zijn weer nieuwe oogst 

Peulvruchten    

PROFITEER ervan
zolang het nog kan
Autobanden/winter/reservewielen
gebruikt v.a. €10,- lek/trilprobleem 
los ik op Paul Bestebreurtje 
bandjeverstandje.nl

Bel/afspraak 06- 53 43 80 87 
Koedood 2 Barendrecht

Ook een 
Oud-Rotterdammertje

plaatsen?
Bel. 0180 - 820244

OOGLIFT EN RIMPELCORRECTIE ZONDER SNIJDEN! 
(SOFT-SURGERY)

Heeft u last van hangende oogleden, storende rimpels of een verslapte hals? 
Dan is Plasmage de behandeling voor u! 

Met deze techniek worden er met de plasmapen kleine stipjes op de huid 
gezet waardoor het plasma van de huid verdampt en de huid krimpt, met als 
gevolg dat een rimpel of ooglid strak wordt getrokken. Deze techniek kan niet 
worden toegepast op getinte/donkere huidtypen. Na de behandeling ontstaat 
er korstvorming die ongeveer 7-10 dagen aanwezig is. 

Het voordeel t.o.v. een operatieve correctie is dat de Plasmage behandeling 
geen littekens veroorzaakt!

Wilt u weten of deze behandeling geschikt is voor u? Plan dan nu een gratis 
en vrijblijvend consult in met Observ520 huidscan. Bij inlevering van onze 
advertentie van de Plasmage behandeling, krijgt u 50 euro* korting 
op een zone naar keuze. 

Mail naar info@skintastics.nl
Of breng een bezoek in onze kliniek op Oostplein 146, te Rotterdam.

OOSTPLEIN 146  |  ROTTERDAM  |  010 818 62 90  
INFO@SKINTASTICS.NL  |  WWW.SKINTASTICS.NL

VOOR NA
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Vanwege eventuele perikelen bij de 
douane besloot ik de kleinste grens-
post te nemen, ergens in Gelderland, 
genaamd Groenlo. Vlakbij de grens 
stopte de politie mij en vroeg waar 
ik heen ging. De twee politieagenten 
keken in de achterbak, zagen wat 
emmers, truffels, voegspijkers en een 
zeef liggen en ik zei dat ik in Duits-
land in de bouw werkte. Daar namen 
zij genoegen mee, doch een van hen 
wilde nog even de schokbrekers 
controleren en duwde op de achterkant 
van de auto, die flink makkelijk op en 
neer ging. “Nou, nou”, zei hij, “slechte 

schokbrekers”, waarop de ander hem 
weg duwde en tegen hem zei dat in 
deze auto helemaal geen schokbre-
kers zaten. Dat klopte, want het was 
een Citroën DS 23 die geheel anders 
werkt, qua vering.

Soort achterbuurt
Meezingend met de cassette vervolgde 
ik mijn weg, overnachtte een keer en 
kwam aan in Kopenhagen. Degene 
waar ik het pak ging brengen had een 
bedrijf dat oude geverfde deuren en 
kasten loogde en als mooie blanke 
houten spullen weer verkocht. Hij 

woonde in een soort achterbuurt, waar 
ik bij hem overnachtte. In de nacht 
was er bij de buren een hoop herrie, 
vanwege een dronken kerel waar de 
politie nog aan te pas kwam.
Afijn, nadat we afgerekend hadden, 
vertrok ik met gezwinde spoed en reed 
naar Nederland terug. Het geld, een 
flink bedrag, stopte ik in de casset-
tehouder. Beter dan in mijn zak, dacht 
ik, je weet nooit wat er gebeurt.

Gesloten
Midden in de nacht stond ik weer aan 
de grens bij Groenlo, maar die bleek 
afgesloten met een roodwit hek. Ik 
zag een poster hangen voor het raam 
van de grenspost en stapte uit. Het 
bleek een biljet te zijn met gezichten 
van gezochte Baader Meinhof-leden. 
Tevens een bericht dat deze grens ‘s 
nachts gesloten was en ik via Rutenb-
rock moest omrijden om in Nederland 
te komen.
Ik keerde om, maar na een meter of 
vijftig kwam er plotseling een groen 
Volkswagenbusje van links, dat dwars 
voor mijn auto stopte. Geschrokken 

stopte ik en aan de linkerkant kwam 
iemand vanachter dat busje vandaan 
die een stengun op mij richtte. Ik leg-
de mijn handen op het stuur en direct 
daarna kwam van de andere kant een 
geüniformeerd persoon, die gebaarde 
dat ik het raampje moest opendraaien. 
“Wie sind sie uber die grenze gekom-
men?” vroeg hij op luide toon.
“Uber die grenze gekommen? Ich 
wolle nach hause gehen und die 
grenze ist geschlossen!,” antwoordde 
ik verontwaardigd.

Neergeschoten
Ik zag hem meewarig kijken, omdat ik 
zo plat half Nederlands/Duits sprak. 
Hij glimlachte bijna, waarschijnlijk 
dacht hij aan Rudi Carell.

“Papieren bitte”, zei hij nors en liep 
terug naar het VW-busje. Na enkele 
minuten kwam hij terug, overhan-
digde mij mijn paspoort, rijbewijs en 
eigendomsbewijs van de auto en zei 
mij naar Rutenbrock te rijden en daar 
de grens over te gaan. Het was maar 
goed dat ik meewerkte, want die week 
erna stond er een bericht in de krant 
dat iemand was neergeschoten, omdat 
hij zo geschrokken was en zodoende 
weg reed vanwege dezelfde ervaring. 
De reis naar huis verliep verder voor-
spoedig. Ik ben met een gerust gevoel 
gaan slapen.

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com

Dat was even schrikken aan de grens
Het was in de tijd dat leden van de linkse terroristengroep Baader Meinhoff hun daden uitvoerden, 
toen ik een ritje met mijn auto naar Denemarken maakte om een pak rookwaren, die daar driemaal 
duurder waren dan bij ons, weg te brengen. Vol goede moed vertrok ik en duwde een cassette in 
de speler met muziek van de Contraband, waarvan ik de leadzanger was, nou ja zanger, ik noemde 
mijzelf liever ‘frontman’.

De Citroën DS 23 van Carel Wervenbos

Staan daar zo’n twaalf vol-
wassenen te dringen voor een 
bakje Corn Flakes. Onge-
lofelijk! Deze foto uit mijn 
privécollectie toont de stand 
van de firma Kellogg’s op de 
Femina 1951, in de Ahoyhal-
len op het voormalige Land 
van Hoboken, waar nu het 
Erasmus MC is gevestigd.

Het zou best eens kunnen dat in 
het bewuste jaar dit knisperende, 
fabrieksmatige maismeelproduct 
uit de Verenigde Staten, in ons land 
geïntroduceerd werd. In 1951 was 
uw chroniqueur zes jaar, maar al 
zeer smaakbewust. Cornflakes wordt 
gegeten in een kommetje melk. Maar 
ik dronk nooit melk. Mijn moeder 
serveerde de bruine flinters bij de yo-
ghurt. Die bordkartonnen smaak vond 
ik de eerste keer al helemaal niks. De 
dikkige yoghurt (met suiker en soms 
vruchten) lepelde ik smakelijk op, 
maar die droge maisflinters schoof ik 
naar de zijkant van mijn bordje. Die 
smaakloze vlokken heb ik nooit veror-
berd. Mijn moeder had er vrede mee. 

Zij had nóg drie kinderen, en ik, als 
jongste, had sowieso een streepje voor.
Kijk eens hoe de vijf productver-
koopsters in het wit er bijstaan. Het 
lijkt wel een soort missie. Let op die 

fanatieke kop van de dame in het mid-
den. Zij reikt een bakje aan richting 
die kerel in een regenjas. En wat te 
denken van de dame op de voorgrond? 
Met die belachelijke zwarte hoed met 

uitschuif-propeller. Deze huishoud-
beurs was een begrip in Rotterdam en 
de randgemeenten. De Femina werd in 
1949 voor het eerst gehouden en heeft 
het tot 2005 volgehouden. Eind jaren 

zestig was het voorbij op het Land van 
Hoboken. Na een tussenstop op het 
Heliportterrein werd de huishoudbeurs 
vanaf 1970 in Rotterdam Ahoy’ nabij 
het Zuidplein gehouden.

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

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

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

Cornflakes

Militair busje
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Radomir Vasiljevic en zijn Balkan Orkest
  In de Grote Kerk Overschie treedt zaterdag 6 november 
Radomir Vasiljevic’ op met zijn Balkan Orkest. Hij is van 
oorsprong een klassieke gitarist die met tal van internatio-
nale prijzen bekroond is. Deze gitarist afkomstig uit Servie 
brengt met zijn orkest een opzwepende mix van kleurrijke 
etnische muziek en virtuoos gitaarspel. De optredens van 
Radomir Vasiljevic´ & his Balkan Orchestra balanceren 
tussen een luisterconcert en een Balkanfeest. De luisteraar 
wordt meegenomen op een spannende muzikale reis, 
waar nostalgische gipsy ballads en aanstekelijke dans-
nummers in een rap tempo worden afgewisseld. Radomir 
Vasiljevic -gitaar en zang; Sergej Kreso -percussie; Mihail 
Gyuzelov -accordeon; Bart Koenders -contrabas; René 
Hamers -klarinet. Voor dit optreden aangevuld met een 
zangeres en danseres. Ze spelen 2 sets van 45 minuten. 
(Zie ook elders op deze pagina’s.)

Verloren Lente
Zondag 7 november vindt in de Grote Kerk van Overschie 
een bijzonder corona-concert plaats. Het is onderdeel 
van een project dat werd opgezet door koordirigent Cees 
Thissen uit Bennebroek, bariton Michel Poels uit Haarlem 
en onze plaatsgenoot, pianist Cees van Zwieten. In het 
voorjaar van 2020 viel een groot deel van het culturele le-
ven stil. Voor koren was dit een bijzonder moeilijke tijd en 
dat kwam in de lente van 2020 hard aan. Werkeloos thuis 
zitten bleek moeilijk, maar ook niet noodzakelijk. Cees 
Thissen vroeg koorzangers teksten te maken naar aanlei-
ding van de lockdown. Hij zette de teksten op muziek. Met 
bariton Michel Poels en pianist Cees van Zwieten werd 
een project ontwikkeld waarin deze ‘Liederen in Coro-
natijd’ centraal zouden staan. Het geplande concert in 
november 2020 kon door Corona niet doorgaan. Er staan 
nu een aantal concerten op het programma in november 
2021, waarvan er één in Overschie. Rondom de corona-
liederen is een aantal liederen geprogrammeerd uit het klassieke repertoire. Een deel heeft als thema ‘Lente’ met 
een oa liederen van Schubert en Schumann. Een ander deel heeft als thema ‘Lock down’. De liederen uit deze 
groep gaan over opgesloten zijn, oorlog en gevangenschap. Een gevarieerd concert voor liefhebbers van zang. 
(Zie ook elders op deze pagina’s.)

Eerbetoon van Trammuseum aan de Vierassers
Aan het einde van het seizoen 2021 viert het Trammuseum een verjaardagsfeestje voor een iconisch Rotter-
dams tramtype: de Vierassers. Na de komst van deze nieuwe trams was de RET in 1931 een van de modernste 
trambedrijven ter wereld. Dat het een robuust tramontwerp was, wordt al 90 jaar bewezen: anno 2021 rijden nog 
dagelijks Vierassers door Rotterdam.
Zaterdag 6 november kan een ieder met een vierasser op pad vanaf Rotterdam Centraal Station naar het Trammu-
seum aan de Kootsekade. Lees daarover meer elders op deze pagina’s en op www.stichtingromeo.nl

Wildkaart én reguliere kaart De Dames
  Het zijn weer de wildmaanden in restaurant De Dames op Leefgoed De Olifant in Nieuwerkerk aan den IJssel. Als u 
van bier houdt, dan zijn er heerlijke bieren bij de gerechten maar als u liever een wijntje drinkt heeft de wijnkenner 
van De Dames gezorgd voor hele mooie wijnen bij het wildmenu. De Dames heeft de komende weken de wildkaart 
naast onze reguliere kaart, voor het geval u iets anders wilt. Dus als u het gemist heeft of u wilt gewoon lekker uit 
eten, kunt u de komende week, vanaf 3 november, kennismaken met de wildgerechten van De Dames.

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

 Zaterdag 6 november

Reis naar het Trammuseum in een 90-jarige Vierasser
  Op zaterdag 6 november rijden 
ieder half uur Vierassers tus-
sen Rotterdam Centraal en de 
Kootsekade. De overige Vierassers 
zijn opgesteld in het museum, 
naast de andere historische trams, 
bussen en de museummetro. Voor 
kinderen is er een museumspeur-
tocht; de museumwinkel verkoopt 
boeken over de Vierassers. Reis 
zonder parkeerstress naar het 
Trammuseum: per Vierasser 
vanaf Rotterdam Centraal of per 
museumbus vanaf Alexander, 
Capelsebrug en Kralingse Zoom. 
Vertrektijden: www.stichtingro-
meo.nl Het Trammuseum is open 
van 10.00 tot 16.00 uur. Toegangs-
prijs inclusief tram-/busritten: €5,-; 
4-11 jaar en 65+: €3,-; RotterdamPas: gratis. Kaartverkoop in het museum, alleen PIN.

    Zaterdagen 6 november, 11 december, 15 januari, 5 februari

De Rotterdamse Voetbal 
Tramtour
  Deze tour leidt u in een jaren 60 
Duwag tram langs de drie stadions: 
via Woudestein langs Het Kasteel 
en naar De Kuip. Onderweg hoort u 
van Rotterdamkenner en voetbal-
liefhebber Herco Kruik talloze 
voetbalanekdotes, mooie citaten, 
bijnamen van spelers, opmerkelijke 
weetjes, typisch Rotterdamse voet-
balhumor en de nodige statistieken. 
Verder komen de clubliederen, 
legendarische commentaarfragmenten en mooie voetbalgedichten voorbij. Kortom, Rotterdam is 
dé voetbalhoofdstad van Nederland! Ga mee voor maar € 15,- p.p. op de zaterdagen 6 nov, 11 dec, 
15 jan of 5 feb. Reserveren via www.scheurmailrotterdam.nl.

    Zaterdag 6 november

Concert Radomir Vasiljevic en zijn Balkan Orkest in Grote Kerk Overschie
  Radomir Vasiljevic en zijn Balkan Orkest verzorgen zaterdag 6 november een concert in de Grote 
Kerk Overschie aan de Overschiese Dorpsstraat. Aanvang 16.00 uur. Deze muziek verbindt en 
wordt zelden of nooit gebracht in Overschie. De organisatie verwacht dat het publiek meegaat met 
de fl ow die deze muziek teweeg brengt. Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podium-
plein.nl en kosten € 7.50 per stuk. De kerk is bereikbaar met bus 32 of bus 33. Auto’s parkeren kan 
op 250 meter van de kerk. Verdere info: www.stichtinggrotekerkoverschie.nl

    Zondag 7 november

Concert Verloren Lente in Grote Kerk Overschie
  Michel Poels (bariton) en Cees 
van Zwieten (piano) laten u deze 
lente herbeleven in de herfst van 
2022 op het moment dat Corona 
hopelijk op haar retour is. In 
de Grote Kerk Overschie aan 
de Overschiese Dorpsstraat 95 
brengen zij liederen over lente en 
liederen over het gevoel van op-
gesloten zijn. Met repertoire van 
Schumann, Schubert, Escher, 
Fauré, Duparc e.a. Aanvang: 
15.00 uur. Tickets à € 15,- ver-
krijgbaar bij www.podiumplein.nl 
. Verdere info: www.michelpoels.
nl De Grote Kerk Overschie is 
bereikbaar met bus 32 of bus 
33. Auto’s parkeren kan op 250 
meter van de kerk.

    Zaterdag 13 november

Rotterdamse postzegelbeurs in de Seinpost
  Op zaterdag 13 november 2021, organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de Rot-
terdamse postzegelbeurs in de Seinpost, Middelharnisstraat 153 in Rotterdam Pendrecht.
    Open van 10.00 tot 16.00 uur. Vele stuiverboeken aanwezig, verkoop van restpartijen, ruimte voor 
onderling ruilen. Veiling met leuke kavels om 14.30 uur. Kavels zijn te bezichtigen vanaf opening 
postzegelbeurs. Parkeren en toegang gratis. Nadere info: tel. 06-22184304.
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tus-
sen 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 beeld-
je of die zilveren miniatuurtjes in 
de kast, zijn die nog wat waard? En 
hebben die oude onderscheidingen 
en militaire spulletjes nog waarde? 
Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of 
militaria. Bezoek eens onze open 
inloopdag, elke donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom 
bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

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

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

    Zaterdagen 13 en 27 november

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogarts-
keuring voor verlengen van uw 
rijbewijs? Keuringsdagen oogarts 
13 en 27 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).

    November en december

Wildgerechten bij De Dames
  Het is herfst en dit weekeinde is de wintertijd ingegaan, op weg naar de winter, Kerstmis en nieuw-
jaar. Dit weekeinde is op Leefgoed de Olifant in restaurant De Dames het wildmenu gepresenteerd. 
Het is de tijd voor het wild en de chef heeft een heel mooi menu samengesteld. Reserveer via de 
website www.leefgoed.nl of bel even; 0180-323 414. Dan hoeft u niets te missen.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon 
geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Info: 030-6063944 of 
kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJs-
selstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donder-
dag 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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Waar ren jij mee? 
Ga naar
rentegenkanker.nl

MUST SEE

Bestel je
tickets online 
en ontdek 15 
Nederlandse 

iconen

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.
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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.. 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.

   
Wandbord Haven met hoofdletter

Herco Kruik heeft weer een nieuw 
metalen wandbord over Rotterdam 
uitgebracht. De tekst luidt ditmaal: Echte 
Rotterdammers schrijven Haven met een 
hoofdletter. een onmisbaar bord aan de 
wand van iedereen met een hart voor de 
Rotterdamse haven!
Ook de andere twee wandborden zijn weer leverbaar. (Kijk op 
de bestelbon!)

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

€ 9,95

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 9,95
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De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 45,00
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 2 november 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   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Eenvoudig en compleet verzorgd 
Concept Uitvaart is een ervaren en betrouwbare uitvaartonderneming in regio 
Rotterdam. Zij organiseren uitvaartdiensten met een uniek en memorabel ka-
rakter van A tot Z. 

Als uitvaartonderneming zijn zij zich ervan 
bewust dat ieder afscheid uniek is. Daarom 
houden zij bij de organisatie van de uitvaart-
dienst zoveel mogelijk rekening met de wensen 
van zowel de nabestaanden als de overledene. 

In onder andere Ineke Berg vind u liefdevolle 
en betrokken uitvaartbegeleiding die streeft 
naar het realiseren van een waardig, passend 
afscheid. Ook bieden zij persoonlijke steun en 
begeleiding gedurende het gehele traject. Van 
de kennismaking tot aan de dag van de uit-
vaart, én daarna : Concept Uitvaart staat voor 

u klaar en ontzorgd waar mogelijk. 

Tevens verzorgen zij zaken als drukwerk, 
repatriëring, rouwvervoer, verzorging, kleden 
en opbaren in eigen beheer en zijn zij om deze 
reden qua dienstverlening en tarieven niet 
afhankelijk van derden. Om deze reden komt 
u na de uitvaart dus niet voor onverwachte 
kosten te staan.

Wilt u meer informatie over Concept 
Uitvaart, bezoek dan onze website of bel.

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,-
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Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                           Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

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

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

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

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

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

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

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

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

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

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

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

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

Samen kijken we naar de wensen en de mogelijk-
heden om een goede uitvaart te kunnen verzor-
gen. Wij hebben geen 9 tot 5 mentaliteit.

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

We zijn een kleinschalig bedrijf met eigen ver-
zorging, vervoer, drukwerk en rouwcentra. 

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

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

Aan het woord is Martin Timmerman, 
samen met Harry Heun eigenaar van 
familiebedrijf Timmerman Natuursteen 
in Nieuwerkerk (Zeeland). “We werken 
al meer dan 180 jaar met natuursteen 
en zijn als Zeeuws bedrijf al meer dan 
50 jaar in Rotterdam gevestigd”, vertelt 
Martin. “Veel is in die tijd veranderd, 
maar één ding blijft onze aanpak ken-
merken: ambachtelijk maatwerk.”

Wij zijn bijna iedere dag te vinden op 
één van de begraafplaatsen in Rotter-
dam om grafgedenkstenen te plaatsen. 
Iedere grafsteen die wij maken is uniek. 

Of het nu gaat om een tegel op een 
gemeentegraf of een familiegraf. Samen 
gaan we op zoek naar een ontwerp 
dat past bij de overledene. Kom 
gerust eens langs voor een vrijblijvend 
gesprek.

Showroom
Nieuwe Crooswijkseweg 66B
3034 PS Rotterdam
010-4136910
info@timmerman-natuursteen.nl

Wij zijn een bedrijf met traditie, 
maar met de blik naar voren gericht. Vakmanschap sinds 1839

GEDENKSTENEN

TIMMERMAN NATUURSTEEN

showroom
Nwe Crooswijkseweg 66 b
Rotterdam
telefoon 010 413 69 10

showroom
Rijksstraatweg 35
Hellevoetsluis
telefoon 0181 33 73 95

e-mail | website

info@
timmerman-natuursteen.nl

hoofdvestiging
Vierbannenstraat 1
Nieuwerkerk (Zeeland)
telefoon 0111 64 17 98

traditioneel en eigentijds  |  in alle prijsklassen  |  deskundig advies
natuursteen en/of glas, hout, rvs, cortenstaal
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Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

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

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

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

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

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-24030740

Ontwerp je eigen gedenksieraad al vanaf € 169
WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering in de vorm van een sieraad. Iedereen verwerkt gebeurtenissen op zijn 
eigen manier en voor sommige mensen is het een prachtig concept om op deze manier hun dierbare dichtbij te 
kunnen houden.

Mensen kiezen het vaakst voor een asring, asarmband of ashanger. Wil je liever wat anders dan bieden wij ook de 
mogelijkheid om je eigen ontwerp in te leveren.

In ons eigen atelier kunnen wij uw perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl
www.jeweltrend.nl

Wij zijn een luisterend oor  
“Een Goedkope Uitvaart” is er voor mensen die kiezen voor een uitvaart met 
klasse en toch een kleiner bedrag dan ze verwachten.

Ook bieden wij de oplossing voor mensen die 
wellicht niet beschikken over de financiële 
middelen om een traditionele uitvaart te 
kunnen betalen en daardoor een prijsbewuste 
keuze maken. 

Uitvaarten worden gecoördineerd zonder 
poespas en zonder onnodige kosten. Dit 
doen zij uiteraard met respect en in stijl en 
hierbij zorgen zij ervoor dat de uitvaart goed 
en soepel verloopt.

Met ruim 25 jaar ervaring kunt u er op ver-
trouwen dat bij “Een Goedkope Uitvaart” uw 
uitvaart in goede handen is. Als kleinschalige 
uitvaartonderneming zijn zij persoonlijk in 
de omgang en transparant in de kosten.

“Een Goedkope Uitvaart” verzorgd uitvaar-
ten in de gehele regio Zuid-Holland.

Wilt u meer informatie over Goedkope Uit-
vaart, bezoek dan onze website of bel ons.

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1650,- 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. 

“Ik wilde het voor mijn kinderen 
gewoon goed geregeld hebben.”
Hoeveel een uitvaart kost, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Een gemiddelde uitvaart in Nederland kost al 
gauw € 7.500. U kunt deze kosten nu alvast regelen door bijvoorbeeld te sparen via een eigen uitvaartdeposito.

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

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

Fiscaalvriendelijk sparen met een gunstige rente
Jaarlijks wordt er op een deposito een aantrekkelijke rente bij-
geschreven van 1,5% (het vastgestelde percentage over 2020). 
Bovendien is het gereserveerde geld tot een bepaald maximum 
vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dat maakt het tot 
een fiscaalvriendelijke manier van sparen.

Veilig en betrouwbaar
Uw eigen depositofonds is ondergebracht bij een onafhankelij-
ke stichting: Stichting Depositofonds Uitvaartgelden. Dit is een 
stichting zonder winstoogmerk, onder toezicht van twee oud-no-
tarissen. Zo weet u zeker dat het beheer van uw inleg in goede 
en vertrouwde handen is.

Meer informatie over verzekeren of graag persoonlijk advies?

Bel voor meer informatie naar 010 – 447 99 57 of kijk op 
www.uitvaartdepositofonds.nl

Sparen met
1,5% rente?
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

 

 
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 

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

Véronique Klaassen, directeur Uitvaart-
verzorging bij DELA, vertelt: ‘Nu de dagen 
korter en donkerder worden, merken we 
dat veel nabestaanden de behoefte 
hebben aan troost. Ze willen graag op een 
speciale manier bij hun dierbare stil staan. 
De donkere dagen belemmeren soms om 
de laatste rustplaats te bezoeken. Daarom 
organiseert DELA op zondag 28 november 
een landelijke lichtjesavond. We verlichten 
de locaties met honderden kaarsjes, 
fakkels en vuurkorven.’

Een zee van lichtjes
‘Toen we bij aankomst de vele fakkels 
zagen, voelde het als een warme deken. 
Het was een indrukwekkende zee van 
lichtjes, heel anders dan overdag. 
We werden er helemaal stil van. Het was 
heel fi jn om hier samen met mijn familie 
een kaars te branden voor onze vader 
en herinneringen aan hem op te halen’, 
vertelt een eerdere bezoeker.

Zelf een kaarsje branden
Véronique: ‘Iedereen die een dierbare wil 
gedenken is van harte welkom. Tijdens 
de lichtjesavond klinkt er zachte muziek 
en kan iedereen een kaarsje aansteken ter 
herinnering aan een dierbare. Ook staat er 
voor bezoekers een warm drankje klaar.’

‘We branden een kaarsje
 ter herinnering aan jou.’

Lichtjesavond | zondag 28 november

Aanmelden
Meld je aan voor de lichtjesavond
bij crematorium en begraafplaats 
Schollevaar in Capelle aan den IJssel 
via dela.nl/lichtjesavond. 

Na aanmelding krijg je een candlebag 
thuisgestuurd. Je kunt deze persoonlijk 
maken door er alvast een mooie tekst 
op te schrijven of een tekening op 
te maken. Bij aankomst krijg je een 
kaarsje om in de candlebag te doen.

‘Wat is dit mooi. Het is aardedonker en overal waar ik kijk zie ik kaarsjes en fakkels. 
Zo bijzonder om op deze manier mijn man te herinneren.’ Dit is één van de
hartverwarmende reacties die wij ontvingen tijdens een van onze lichtjesavonden. 

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Vanaf het begin 
In het Latijn betekent ABOVO ‘vanaf het begin’. ABOVO Uitvaartzorg is in 
de jaren 90 opgericht door John de Breejen, sinds maart 2018 is ABOVO 
uitvaartzorg een onderdeel van Uitvaart Concepten.

ABOVO Uitvaartzorg bestaat dit jaar 15 jaar en 
heeft door zijn bijzondere uitvaarten met veel 
Liefde, respect en empathie een klantenkring 
opgebouwd door de gehele randstad. 

Wijzelf hebben een ervaring van 34 jaar en ook 
een gedeelde opleiding genoten in London, 
waardoor wij de kracht hebben met elkaar mooie 
uitvaarten neer te zetten. Zorg, toewijding en 
warmte zijn onze belangrijkste aspecten, om de 
familie de zorg te geven die ze verdienen. 

Wij zijn er om een schouder aan te bieden en 
alle zorg omtrent een overlijden over te nemen. 
ABOVO Uitvaartzorg al 15 jaar een begrip in 
uw regio. 

Dag en nacht bereikbaar op 0181-728100 en
06-20932028.

ABOVO
Uitvaartverzorging

Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als 
Nabestaanden ook de Rust gee�.

----------------------------------------------------------------------------------------

0181-72 81 00
- 24 uur bereikbaar -

Voor ieder budget een mooie uitvaart

Internet: www.abovouitvaart.nl  Mail: info@abovouitvaart.nl

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

- gedenktekens -
• graniet, hardsteen, glas, rvs, hout 

• compleet van ontwerp tot plaatsing

Gedenkstenen
Goedereede

• graniet, hardsteen, glas, rvs, hout e.a.
• compleet van ontwerp tot plaatsing

• 30 jaar vakmanschap
Tel. 0187-496471 www.glas-steen.nl

Vrijblijvend bezoek op afspraak
Ontwerpen kunnen digitaal worden besproken, materialen uit voorraad leverbaar

Glas en Steen van der Bok

Maatwerk in gedenktekens
Vrijblijvend bezoek op afspraak.

• graniet, glas, hardsteen, rvs e.a.
• van ontwerp tot plaatsing
• 30 jaar vakmanschap

www.glas-steen.nl
ellen@glas-steen.nl
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aan wal vertier zochten in cafés 
en bij vrouwtjes van lichte zeden. 
Haar overgrootvader, Ernst Edman 
Willem Bothe had onder meer een 
logement, koffi ehuis en lunchroom 
aan de Veerlaan. Hij was nogal 
ijverig op Katendrecht. Zo deed hij 
onder meer ‘in boter en kaas’ en ‘in 
melk, boter en kaas’ (Lombokstraat 
4), was hij ‘koopman & winkelier’ 
en ‘verlofhouder’ op de Veerlaan 
52a en deed hij ‘in kruidenierswa-
ren’ (Tolhuislaan 67b). Ook zijn 
echtgenote staat soms vermeld 
in de analen ‘in melk, boter en 
kaas’ en ‘in Geldersche waren’ 
(Lombokstraat 4). Ingaande 1922 
komen we grootvader Ernst tegen 
met de omschrijving ‘lunchroom’ 
(Veerlaan 40b) en omstreeks 1924 
is hij ‘koffi ehuis- en logement-
houder’ (Veerlaan 40a en 42b). In 
1934 wordt, op hetzelfde adres, nog 
slechts ‘logement’ vermeld. Het 
zijn allemaal gegevens die terugko-
men in het nog titelloze boek van 
Herma.

Trendy
Tegenwoordig is Katendrecht een 
hippe en trendy wijk en menig 
yuppie wil er graag wonen. Op 
haar twaalfde jaar verhuisden 
Herma’s ouders naar de Baarsweg 
in nieuwbouwwijk Meeuwenplaat 
in Hoogvliet. Afgelopen was het 
voor Herma en haar zus van het 
genieten op een bankje van het 
uitzicht bij de Linker Veerdam en 
de steiger van het ‘heen-en-weertje’ 
van en naar het Koninginnenhoofd 
en de Willemskade. Staren naar 
verre einders en de komst van 
schepen had plaats gemaakt voor 
kijken op woonblokken van  beton, 
de schoorsteenpijpen van Shell en 
de Spijkenisserbrug. Met ravotten 

op speeltuin Katendrecht aan de 2e 
Katendrechtsestraat, fi guurzagen 
in het clubgebouw, naar de fi lm 
gaan in een zaaltje naast de school 
en naar clubs in De Boei. Herma 
bleef Rotterdam echter trouw en 
ook haar middelbare meisjesschool 
aan de Slaak. Vier jaar reisde ze 
elke schooldag met drie autobus-
sen heen en terug naar Hoogvliet. 
Ze vergeet de overstapritten 
nooit meer. Ook niet de paters 
en kapelaans van de katholieke 
parochie in de Rechthuislaan en de 
vakantiekampen van het roomse 
clubhuis naar het Overijsselse Beu-
ningen. Vier jaar ging Herma mee. 
Ridderkerker Willem van Meer 
organiseerde de afgelopen decennia 

diverse reünies voor mede-kamp-
gangers en andere ex-Kapenezen.
Herma was 19 toen ze trouwde 
met haar jeugdliefde. In Helle-
voetsluis kocht het prille paar een 
woonboot en kreeg een jongen en 
twee meisjes. Het was een drukke 
tijd voor het jonge gezin, maar 
niettemin vond Herma tijd voor 
haar grote hobby: toneelspelen. Bij 
een amateurvereniging kon ze zich 
helemaal uitleven in verschillende 
rollen. En als ze dat niet deed, 
droomde ze thuis met een goed 
boek weg in de schommelstoel 
voor de open haard.

Secretaresse
Na verschillende baantjes schoolde 
ze zich om tot secretaresse en 
vestigde zich in Leiderdorp. Ze trad 
er in dienst bij een internationaal 
farmaceutisch bedrijf, waarvoor 
ze naar het buitenland moest om 
grote events te organiseren. Voor de 
bedrijfskrant schreef ze een artikel 
over grote veranderingen in haar 
leven en won 1000 euro voor het 
goede doel: SOS-kinderdorpen. In 
haar nieuwe woonplaats werd ze 
lid van het team van de kabelkrant. 
Hiervoor schreef ze menig verslag 
van lokale evenementen en bijzon-
dere gebeurtenissen.
Met man Sam en kat Koos ver-
huisde ze naar Nieuwe Wetering in 
fusiegemeente Kaag en Braassem. 
Na haar pensionering werd Herma 
lid van een sportclub en een Jeu de 
Boules vereniging. Bij de laatste 
was ze zes jaar penningmeester en 
bekleedde ook een redactiestoel. 
Lezen en schrijven lopen als een 
rode draad door haar leven en 
doordat het schrijven van columns 
voor verenigingsbladen niet meer 
genoeg voldoening gaf, kwam 
een sluimerende wens een boek 
te schrijven weer naar boven. Zij 
schreef zich drie jaar geleden in 
voor een cursus dichten en korte 
verhalen schrijven in Lisse. De 
inspirerende lessen zijn mede de 
aanzet geweest voor het schrijven 
van ‘Elizabeth’, haar debuutroman.

Reacties reinwol@outlook.com 
(Met dank aan Julia de Lange en 
Evelien Holleman)  

Onlangs was Herma Bamberger (74) weer eens terug op ‘de Kaap’. Ze bekeek de vernieuwin-
gen die het Rotterdamse schiereiland Katendrecht in de Nieuwe Maas heeft ondergaan. Die 
– en eerder vergaarde gegevens – komen in haar boek over Rotterdam en Katendrecht. Als 
de agenda’s gelijkgestemd blijven, dan komt haar tweede boek in 2022 in de schappen. Haar 
eerste roman ‘Elizabeth’ – vier weken geleden verschenen – heeft Herma zo gegrepen dat ze 
direct begonnen is aan een tweede boek. Nu over haar belevingen in Rotterdam en herinne-
ringen aan haar geboortewijk Katendrecht.

Herma en haar twee jaar oudere 
zus zijn aan de Veerlaan geboren 
en getogen. Destijds was Katend-
recht een arbeiderswijk, waar veel 
grote gezinnen woonden en schepen 
aankwamen met stoere zeelui, die 

 Moeder Herma, haar 
boek en dochter Evelien 

Holleman die hoofdredac-
teur is van weekkrant Groot 

Hellevoet in Verhalenhuis Katen-
drecht. Foto Rein Wolters   

 Verlangen 
naar Katendrecht   

 In de zandbak naast de school met Herma Bamberger (rechts) met het donkere haar. Foto Herma Bamberger   

 In dit stukje Veerlaan woonde Herma naast clubhuis De Boei. Foto Herma Bambergen    

Opgroeien in Over-
schie
Mijn jeugd in Overschie begon 
op 4-jarige leeftijd. Medio 1952 
kregen we een huis in de Beenin-
gerstraat (28 D). Samen met mijn 
zus Gerrie, vader en moeder. Mijn 
eerste levensjaren bracht ik door 
op een zolderkamertje op zuid 
(inwonend bij oma). De nieuwe 
woning bood ongekende luxe, 
ieder een eigen slaapkamer en 
ook nog eens een badkamer (met 
het bekende lavet), waarin tevens 
de was gedaan werd met een 
wasbord. De wasmachine kwam 
pas later.

Gerrie en ik zijn nooit naar de kleuterschool 
geweest, waarom weet ik niet. Dat kon toen 
nog, zeker. Echte herinneringen heb ik zo’n 
beetje vanaf mijn vijfde jaar. Bijvoorbeeld 
aan onze buren op de trap. De familie Van 
der Craen, met drie dochters. Van Leeuwen, 
met vier kinderen, waarvan twee al ouder 
waren, Sjef en Ceciel; Frank en Marijke 
waren van onze leeftijd. Mijnheer Van 
Leeuwen zat bij de politie. Dan was er nog 
de familie Zeegers met twee dochters, ook 
ouder. Van Katwijk, aanvankelijk twee 
kinderen, Ton en Jennie en later kwam daar 
Ruud nog bij. Familie Blijenburg, ook twee, 
later drie kinderen; Paul, Willie en Yvonne. 
Van de Maele, twee dochters die ook ouder 
waren. Mevrouw Van de Maele vond ik erg 
streng, iets te hard lopen of iets dergelijks 
leverde je een preek op en een standje. Heel 
kort hebben er nog Indische mensen op de 
trap gewoond. Tante Oni en oom Nico met 
drie kinderen, Renie, Tonnie en Tonneke. 
Daar hebben we rijst en dergelijke leren 
eten. Tot op hoge leeftijd hadden mijn 
ouders en ik nog contact met deze mensen, 
die naar Den Haag waren verhuisd. Ook de 
familie Post heeft er nog gewoond met twee 
kinderen. Ze zijn geëmigreerd.
Even terzijde, in onze tijd noemde je elke 
buurman ome en de buurvrouw tante. 
Oudere mensen werden dus opa en oma, 
familie of niet. In de latere jaren wisselden 
de buren soms van woning als de kinder-
schare was uitgebreid en er meer kamertjes 
nodig waren.
Wij zijn opgegroeid in een eldorado. De 
straten waren ons speelterrein. Bijna geen 
auto’s, dus waar je was of liep kon je weinig 
kwaad. Diefi e met verlos, bokkie springen, 
verstoppertje spelen, tripelen, daar bracht 
je je tijd mee door. Met de jongens struinen 
door het dorp, er was geen hoekje of gaatje 
dat we niet kenden. Ons gebied werd al 
snel uitgebreid tot de Spaanse polder, die 
nog zo goed als leeg was. Touwtje springen 
was voor de meisjes natuurlijk, tot er steeds 
langere touwen kwamen en hele groepen er 
aan deelnamen. Voetballen met vriendjes, 
een potje onderling of tegen andere straten. 
Toen moest je nog uitkijken dat oom agent 
je niet snapte. Op de veldjes tussen de hui-
zenblokken mocht je niet voetballen, want 
dan ging het gras kapot. Menig agent zien 
wegfi etsen met de bal onder de arm naar het 
bureau. Kreeg je alleen terug als je pa hem 
kwam ophalen en die kreeg dan ook weer 
een preek dat hij dat moest tegengaan.
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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.
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€ 14,95
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Walking football
Begin september heeft De Betrokken 
Spartaan, de maatschappelijke tak 
van bvo (betaald voetbalorganisatie) 
Sparta Rotterdam, haar Walking Foot-
ball activiteiten, herstart, na anderhalf 
jaar te hebben stilgelegen wegens CO-
VID-19. Walking Football is een acti-
viteit om ouderen, die nog graag een 
balletje trappen, in beweging te bren-
gen. We spelen elke woensdagmorgen 
om 10.00 uur Walking Football op het 
Johan Cruyff Sparta Rotterdam Court, 
naast het Sparta Stadion. Aangezien 
bij de deelnemers het idee bestaat zo 
nu en dan her en der tegen andere WF-
teams een wedstrijd te spelen of zelfs 
deel te nemen aan een (eventueel) 
meerdaags toernooi, is uitbreiding van 
het aantal deelnemers welkom. Lijkt 
het u iets om aan deel te nemen, kom 
gewoon langs. In sociëteit De Kasteel 
Heertjes staat een kop koffi e voor u 
klaar. En ... wat is er nog mooier dan 
als oudere de rood-witte kleuren van 
Sparta Rotterdam te verdedigen.

C.J. de Groot
Spijkenisse
Deelnemer WF

Volksbonden
In 1954 werkte ik bij Bergsma op de 
Westersingel. Schaften deden we in de 
Volksbond aan de Kruiskade, naast de 
Tuschinsky bioscoop, het enige witte 
gebouw dat nog overeind stond. Maar 
volgens een vriend van me stond daar 
geen volksbond. Wie weet hier meer 
van?

G. van Leiden
g.vanleiden@gmail.com
06-44282932

Naam van café
In de jaren 1960/1970 was er een café 
op het schuine gedeelte, dat liep van 
de Rietdijk naar de Grondherenstraat. 
Vroeger heette het café Waalhaven, 
begreep ik. Geen idee hoe het in 
1960/1970 heette. Weet iemand die 
naam, maar vooral wie was de eige-
naar in die tijd? Heel graag reacties op 
mijn vraag.

Wim vd Windt
wvdwindt@live.nl
06-37328916

Leger des Heils zoekt collec-
tanten in Rotterdam
Het Leger des Heils zoekt collectan-
ten in Rotterdam voor de jaarlijkse 
collecteweek van 28 november t/m 

4 december. Alleen met de hulp van 
vrijwilligers is het voor de organisatie 
mogelijk op buurtniveau activiteiten 
te blijven organiseren om sociale uit-
sluiting en eenzaamheid te bestrijden. 
In deze complexe tijden is hulp voor 
veel mensen harder nodig dan ooit. 
Steeds meer mensen zijn op zichzelf 
teruggeworpen en niet iedereen redt 
het alleen. Het Leger des Heils zet 
alles op alles om zorg en ondersteu-
ning te kunnen blijven bieden, want de 
behoefte aan contact en directe hulp 
blijft enorm. Het Leger des Heils heeft 
door heel Nederland zo’n honderd 
buurthuiskamers; bedoeld voor de 
directe omgeving en toegankelijk voor 
iedereen. Mensen kunnen er terecht 
voor een kopje koffi e, een spelletje, 
een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, 
zingevingsvragen of bijvoorbeeld 
tweedehands kleding. Op steeds meer 
locaties wordt ook schuldhulp en huis-
werkbegeleiding geboden, aangevuld 
met lokale activiteiten. Doel is mensen 
uit een sociaal isolement te halen of 
dit isolement te voorkomen. Zeker 
voor mensen met minder bestedings-
ruimte is zo’n locatie vaak echt een 
vangnet. In deze buurthuiskamers 
kunnen buurtbewoners elkaar leren 
kennen, waardoor gewerkt wordt aan 
hun sociale netwerk en bovendien de 
buurt wordt versterkt. Het overgrote 
deel van deze buurthuiskamers is niet 
gesubsidieerd, waardoor het bestaan 
volledig afhankelijk is van giften en 
donaties. Het Leger des Heils organi-
seert daarom een landelijke collecte-
week, dit jaar van 28 november t/m 4 

december. De hulp van vrijwilligers 
is daarbij keihard nodig. Aanmelden 
kan via: https://www.legerdesheils.nl/
word-collectevrijwilliger

Jac Philippus Caro
Ik ben op zoek naar de kinderen van 
Jacobus Philippus Caro, van beroep 
arts, geboren te Utrecht 18 april 1909, 
overleden 11 januari 1989, gehuwd 
te Utrecht 17 januari 1935 met Paula 
Jantina Pietertje Kok, geboren te 
Utrecht 6 Mei 1911. Wonend tot 1979 
aan de Bergselaan 315b te Rotterdam 
– Bergpolder. Dochter Geertruida 
Clasina Caro, 1936 gehuwd met L. 
Meermans, wonend te Velp (1989). 
J.J. Caro gehuwd met M.P.C.E. van 
Raak, wonend in Dordrecht (1989). en 
C.M Caro, gehuwd met H. Vlaskamp, 
wonend te Papendrecht (1989). Zij 
kunnen ons mogelijk meer vertellen 
over de hulp van hun vader, bij de 
explosie op 18 maart 1945 in de Ker-
dijkstraat en Treubstraat te Rotterdam-
Bergpolder.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Rotterdamse kerkgebouwen
Als kind kwam ik regelmatig in de 
Nieuw-Apostolische Kerk aan de 
Eemstein/hoek Hillevliet te Rotter-
dam-Zuid. Ik zoek afbeeldingen van 
het interieur (kerkzaal, bijzalen) met 
het bijzondere Flentrop-orgel, dat 
zich nu aan de Ben Goerionstraat 
bevindt. Ik wil mij verder verdiepen 
in de afgebroken kerkgebouwen aan 

de Tidemanstraat (Gereformeerde 
Kerk) en Rauwenhoffstraat (Vrij-
Katholieke kerk). Ik zie reacties 
belangstellend tegemoet

Hans van Gelder
kjvangelder@outlook.com
06-46051248

Kennismaking
Zeer eenvoudige man 83 jr., het al-
leen zijn moe, zoekt langs deze weg 
gelijkgestemde dame, ook het alleen 
zijn moe. Hij is dierenvriend en woont 
beneden met tuin. Graag reageren via 
010-2261971 of joopbrohm@gmail.
com

Boekenbeurzen
Stichting Ons Rotterdam organiseert 
twee boekenbeurzen in haar onder-
komen aan de Kerkwervesingel op 
zaterdag 6 november en 4 december 
van 11.00 tot 14.00 uur. Bij deze 
beurzen kunt u voor een zacht prijsje 
diverse populair historische boeken 
over Rotterdam kopen. Tevens hebben 
we honderden oude prentbriefkaarten, 
waarmee u uw verzameling kunt aan-
vullen. Voor de liefhebbers zijn ook 
oudere uitgaven van ons tijdschrift te 
koop. U bent van harte welkom bij 
Stichting Ons Rotterdam, Kerkwerve-
singel 53, Rotterdam-Pendrecht. Voor 
informatie e-mail: boeken@onsrotter-

dam.nl en/of 010-4804513, maandag 
t/m vrijdag van 13.00-16.00. Website: 
www.onsrotterdam.nl

Leven ze nog?
Bij deze reageer ik op het stukje van 
Ton van der Put in de rubriek ‘Tante 
Post’. Wij, de familie Diepenbroek 
(vader, moeder en de kinderen Cees, 
Albert, Floor en Carla) woonden op 
nummer 36c. De woningen 36 a,b,c 
waren eigendom van groentenpakhuis 
Latenstein op de Lange Hilleweg. Wij 
hebben daar gewoond tot circa 1962. 
Keuken aan de voorkant en woonka-
mer aan de achterkant, waar wij uit-
keken op het dak van het pakhuis. Ik, 
Floor, ben daar geboren. Een fi jn huis 
en een fi jne jeugd met vrienden als 
Gerrie Stougie, Henk Bokkum, IJs-
brand Nelis die in de Rozemarijnstraat 
woonden en de gebroeders Aandewiel. 
Helaas is na mijn verhuizing naar 
Hordijkerveld het contact met al deze 
jongens verloren gegaan. Ik vraag me 
af of ze nog leven.

Floor Diepenbroek
fl oordiepenbroek70@gmail.com  

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

Voetbalteam

  Dit is een foto van... ik denk voetbalvereniging Steeds Volharden in Hil-
legersberg. Wie herkent deze foto? Mijn vader Willem de Reus staat erop. 
Maar wie nog meer?

    Piet de Reus
reus.p.m@home.nl
0162-319679  

1971 Rotterdam, het Kleinpolderplein is klaar
Onze autosnelwegen zijn zo`n vanzelfsprekend onderdeel van ons leven 
geworden, dat het wel lijkt of ze altijd hebben bestaan. Maar dat is allerminst 
waar, want de meeste Nederlanders hebben de opkomst en bouw van het 
snelwegennet zelf meegemaakt. In april 1937 werd het eerste deel van de 
A12 vrijgegeven voor het verkeer en in 1940 was de totale lengte gegroeid 
tot 121 kilometer. Door de oorlog en de periode van wederopbouw waren er 
eerst andere prioriteiten, maar door de groei van de economie nam het ver-
keer snel toe en kwam ook de bouw van het snelwegennet weer op gang. Dat 
groeide uit tot een lengte van circa 2500 kilometer en de grootste snelweg-
dichtheid van de EU. Die wegen werden ook steeds breder en de knooppun-
ten ingewikkelder. Dat toont ons het Polygoon fi lmverslag uit 1971 dat Bas 
Romeijn op https://basromeijnfi lms.blogspot.com/ heeft gezet. 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live op vrijdag 
5 november 2021 om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Spido Thema Avonden
DE LEUKSTE UITJES 
OP HET WATER

 11 november
JOHAN DERKSEN

 13 november
JOE UNDERCOVER

Inschepen: 19.30 uur
Ontschepen: 23.30 uur
Opstappen: Spido ponton, Willemsplein
Toegang: € 29,95

Inschepen: 19.30 uur
Ontschepen: 23.30 uur
Opstappen: Spido ponton, Willemsplein
Toegang: € 39,95

In gesprek met Jan Dirk Stouten vertelt hij over
zijn werk op t.v., zijn verleden als voetballer en 
andere zaken.

Geniet van een spetterende muzikale show
van de enige echte ‘Dutch Joe Cocker.

www.spido.nl
De laatste kaarten te bestellen op:



Arme politie
Hierbij reageer ik op het artikel van dr. 
A.de Man. Mijn vader kwam uit een 
arm en groot gezin uit Zeeland. Zijn 
vader en oudere broers verdienden hun 
loon als landarbeiders bij boeren in 
hun woongebied. Ik praat over begin 
vorige eeuw. Mijn vader had alleen 
de lagere school doorlopen en moest 
direct daarna ook geld verdienen voor 
het gezin. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog is mijn vader opgeroepen voor 
militaire dienst en vier jaar verplicht 
militair geweest. In die periode 
ontdekte hij dat hij zich verder wilde 
ontwikkelen en solliciteerde bij de 
gemeentepolitie van Rotterdam. Daar 
is hij van 1919 tot 1949 politieagent 
geweest. Hij huwde in Zeeland een 
Zeeuwse vrouw en verhuisde naar 
Rotterdam-Zuid. Hij was heel lang 
gedetacheerd op het bureau aan de 
Prins Hendrikkade, onder de bruggen 
en is vele jaren verkeersagent geweest 
bij de bruggen en het Stieltjesplein. 
Later was hij ook aan het politiebu-
reau Sandelingenplein gedetacheerd 
en de laatste periode van zijn loopbaan 
was hij wijkagent op Katendrecht. Dat 
vond hij de mooiste tijd bij de politie.
Ik ben tijdens de oorlog geboren en 
ging een enkele keer met mijn vader 
mee naar het politiekantoor op Ka-
tendrecht, ik meen dat het een houten 
gebouw was. Leuk en spannend voor 
mij dat ik mijn naam mocht typen op 
de schrijfmachine. Als ik op straat een 
politieagent tegen kwam, riep ik altijd: 
“Dag politieagent, mijn vader is ook 
bij de politie.” Dat waren andere tij-
den. Direct na zijn pensionering is hij 
met ons teruggegaan naar zijn geboor-
tedorp in Zeeland (Zuid-Beveland).

Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl

Wat denkt die dominee wel
Ik verhaalde al eens over mijn verblijf 
op het Caland Lyceum van 1959-1963 
aan de Rotterdamse Argonautenweg. 

Een openbare scholengemeenschap. 
Omdat wij thuis toch wel godsdienstig 
waren opgevoed, zeker door moeder, 
zei moeder mij de godsdienstles-
sen op school te volgen. Vader was 
in 1958 overleden, dus de gehele 
opvoeding kwam voor haar rekening. 
Ze was streng, maar rechtvaardig. De 
godsdienstles op school was een uur 
in de week, ik meen op woensdag, 
en werd gegeven door de bekende 
Rotterdamse dominee Alers. Bij een 
van deze lessen vroeg hij: “Heeft een 
jullie wel eens van Job gehoord?” 
Nou, velen wisten het niet, doordat 
de meesten onkerkelijk of ongelovig 
waren opgevoed. Ik wist het natuurlijk 
wel. “Nou”, zei hij, “Job raakte alles 
kwijt. Zijn geld, zijn huizen, vee, lan-
derijen. Na een enorme rijkdom bleef 
er niets meer over. Maar ondanks het 
verlies van alles bleef hij God trouw, 
hoewel zijn vrienden hem voor gek 
verklaarden.”

De dominee kwam met een uitleg. 
“Deze Job heeft nooit bestaan. Dit is 
een gelijkenis uit het oude testament.” 
Nou, ik meende thuis te komen met 
een bijzonder bericht. Ik vertelde 
moeder wat de dominee had gezegd. 
“Wat denkt die dominee wel”, zei ze, 
“je hoeft niet meer naar godsdienst.” 
De predikant deed een week later 
wel navraag waarom ik niet meer 
verscheen. Ik legde het hem uit en 
hij zei: “Is het geen goed idee, dat ik 
eens met je moeder ga praten?” “Nee 
dominee”, zei ik, “moeder is recht in 
de leer, als u haar hetzelfde vertelt 
wat ik nu weet, is ze geheel van stuk.” 
Ze zei ook altijd ‘ik geloof niet, maar 
ik weet het zeker’.” Nu ik dit schrijf, 
besef ik ineens dat ik dit schrijf op 
haar verjaardag 4 oktober 1903.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Nooit kunnen vergeten
 Met het ouder worden komen steeds 
vaker herinneringen van vroeger 
boven. En bij het lezen van het verhaal 
“24 oktober 1944 blijft in mijn herin-
nering” in De Oud-Rotterdammer van 
19 oktober 2021, dacht ik, ‘gelukkig 
zijn genoemde verzetsstrijders er goed 
vanaf gekomen’.  In 1943 kwam ik, 
van school op weg naar huis, langs 
het Haagseveer in Rotterdam. Daar 
zag ik vijf mannen onder dwang 
van gewapende Duitse soldaten het 
Hofplein oversteken. Ik begreep als 
dertienjarig meisje op dat moment niet 
dat hier een standrechtelijke executie 
aanstaande was. Een van de soldaten 
beval mij, “Durchlaufen”. Ik ben gaan 
rennen en toen ik schoten hoorde en 
omkeek zag ik de mannen vallen. 
De geëxecuteerden hebben daar nog 
dagen gelegen.  Dit heeft zoveel indruk 
en angst bij mij opgeleverd, dat ik 
vanaf die dag nooit meer naar school 

durfde te gaan. En vandaag de dag, 
op 91-jarige leeftijd, heeft het me nog 
niet los gelaten.

Mevrouw M.J.Beket-Buitink
Nieuwerkerk a/d IJssel
06-25523388

Vliegveld Zestienhoven
Ik was één van de 40 bemanningsle-
den van het koelschip ms. Bonita die 
met een DC4 op Zestienhoven land-
den als eerste passagiersvliegtuig. Wij 
waren een jaar, van oktober 1957 tot 
oktober 1958, weggeweest met deze 
bananenboot. Bananen kwamen uit 
Centraal Amerika en Zuid-Amerika. 
New York en New Orleans waren 
onze thuishavens. In oktober 1958 
werden we afgelost en vertrokken uit 
New York met een Argentijnse charter, 
de DC 4. Nog geen anderhalf uur in 
de lucht viel een motor uit. Naar New 
Foundland om te repareren. Daarna 
op weg naar mijn geboortestad Rot-
terdam. Helaas, de motor viel weer 
uit, nu boven de Grote Plas. Koers 
gezet naar Ierland, voor de volgende 
reparatie op luchthaven Shannon. Na 
een paar uur gingen wij eindelijk naar 
Rotterdam. Gelukkig goed aangeko-
men. Het toestel had vier motoren en 
kon zelfs op twee in de lucht blijven.

W.Th. Spier
Tollensstraat 65a, 3035 ND Rotterdam
tel. 010-4651204

Vliegtuig
Het vliegtuig op een foto op de 
pagina’s over Zestienhoven is geen 
Fokker F 27 Friendship (met turbo-
prop motoren), doch een Fokker F 28 
Fellowship (met straalmotoren).

H. Hartog
h.hartog@hotmail.com
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Jasmijnstraat

  Deze foto is omstreeks 1948 genomen in de Jasmijnstraat (Bloemhof) op zuid bij de vier deuren. Familienamen van de 
kinderen o.a. de Beste, Fluit, Goosens, de Boer, Lasagne, van Vuren, de Brand, Tijssen. 

    Martin Alewijn   

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

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

Fotografi e:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. goede manieren in de omgang; 7. echtverbintenis; 12. opschudding; 13. bejaard persoon; 14. onaangepast persoon; 15. 
inhoudsmaat (afk.); 17. voetbalploeg; 19. etagewoning; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. ogenblik; 24. zwervende kwakzalver; 
27. reuzel (smeer); 28. melkklier; 30. voormalige Haagse voetbalclub; 31. muurholte; 32. boetseer materiaal; 33. explosieven 
opruimingsdienst (afk.); 35. klein strandmeer; 37. nagerecht; 38. ondoordringbaar woud; 41. plaats in België; 42. bierglas; 
44. witte vlek op een paardenhoofd; 46. groot zeezoogdier; 47. wintervoertuig; 48. opgerold stuk vlees; 49. roomklopper; 
50. inlands dorp op Java; 52. plaats in Noord-Holland; 54. ingevoerde koopwaar; 56. familielid; 58. voor altijd (tijdloos): 61. 
kippeneigenschap; 62. strafwerktuig; 64. tweetal muzikanten; 65. hoof van een bedrijf; 67. mannetjeshond; 68. elektrisch 
geladen deeltje; 70. gecastreerde hengst; 72. mensengeslacht; 73. medestander (makker); 76. rivier in Engeland; 77. alumi-
nium (scheik. afk.); 78. Oostenrijkse keizerin; 79. christelijke omroep (afk.); 81. personeelszaken (afk.); 82. stap; 83. groep 
dieren; 84. waagkans; 86. gezelschap van vier muzikanten; 87. medemensen.

Verticaal
1. rekening; 2. telegraaf restant (afk.); 3. tennisterm; 4. unie van producerende olielanden (afk,); 5. rondzwervende step-
pebewoner; 6. pronkzuchtig; 7. hevig (fel); 8. denkbeeld (illusie); 9. Europeaan; 10. soort onderwijs (afk.); 11. koffiekamer; 
16. soort dakbedekking; 18. uitroep van erkenning; 20. verbinding; 21. bezit van een boer; 23. taaie grondsoort; 25. grote 
steenmassa; 26. meisjesnaam; 27. grondstof voor textiel; 29. Belgisch stripblad; 32. gebedsplaats in Jeruzalem; 34. roeipen; 
36. handgeklap; 37. beroep (stiel); 39. Mohammedaanse godsdienst; 40. rangtelwoord; 42. toestaand zonder oorlog; 43. 
voornaam zoon van Johan Cruijff; 45. geslachtsziekte; 46. lofdicht; 51. ernstig; 53. defibrillator (afk.); 54. diefstal (kraak); 
55. klein meertje; 56. vrouwelijk varken; 57. signaal (teken); 59. natuurbos; 60. hersteld van een ziekte; 62. niet goed wijs; 
63. bewerking van huiden; 66. paling; 67. vurig strijdpaard; 69. hoogste punt van een huis; 71. grote loofboom; 73. slim-
migheidje; 74. plaats in Zeeland; 75. ambtsgewaad; 78. plaaggeest; 80. Nederlandse omroepstichting (afk,); 82. familielid; 
85. karaat (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over het jaargetijde en luidde:

Herfstpracht in parken en bossen

We kregen opmerkelijk veel meer inzendingen dan normaal. Er wordt kennelijk nu we meer binnen zijn nog meer 
gepuzzeld. Uit alle goede inzendingen lootten we vijf prijswinnaars. Dat zijn: J.C. van Wijnen, Th. Verdurmen, Hans 
van der Starre, Bas Kok en Wil van der Meer.

Zij krijgen ieder een exemplaar toegezonden van het prachtig 
vormgegeven boek ‘Samen’ van de Rotterdamse vormgever 
Remco Lange.
Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een boek als prijs. 
Ditmaal het boek ‘Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middel-
land Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw van Tinus en 
Bep de Does. Wilt u kans maken op deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending bij ons binnen is voor donderdag 11 november 
2021 12.00 uur. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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44 45 46
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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

34 58 5 32 66 26 80 64 40 27 13 62 51 23 57

39 69 76 9 8 54 87 17 35 29 75 6 50

Horizontaal 1. goede manieren in de omgang; 7. echtverbintenis; 12. opschudding; 13. bejaard per-
soon; 14. onaangepast persoon; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. voetbalploeg; 19. etagewoning; 21. Ver-
enigde Naties (afk.); 22. ogenblik; 24. zwervende kwakzalver; 27. reuzel (smeer); 28. melkklier; 30. voor-
malige Haagse voetbalclub; 31. muurholte; 32. boetseer materiaal; 33. explosieven opruimingsdienst
(afk.); 35. klein strandmeer; 37. nagerecht; 38. ondoordringbaar woud; 41. plaats in België; 42. bierglas;
44. witte vlek op een paardenhoofd; 46. groot zeezoogdier; 47. wintervoertuig;  48. opgerold stuk vlees;
49. roomklopper; 50. inlands dorp op Java; 52. plaats in Noord-Holland; 54. ingevoerde koopwaar; 56.
familielid; 58. voor altijd (tijdloos): 61. kippeneigenschap; 62. strafwerktuig; 64. tweetal muzikanten; 65.
hoof van een bedrijf; 67. mannetjeshond; 68. elektrisch geladen deeltje; 70. gecastreerde hengst; 72.
mensengeslacht; 73. medestander (makker); 76. rivier in Engeland; 77. aluminium (scheik. afk.); 78.
Oostenrijkse keizerin; 79. christelijke omroep (afk.); 81. personeelszaken (afk.); 82. stap; 83. groep die-
ren; 84. waagkans; 86. gezelschap van vier muzikanten; 87. medemensen.

Verticaal 1. rekening; 2. telegraaf restant (afk.); 3. tennisterm; 4. unie van producerende olielanden
(afk,); 5. rondzwervende steppebewoner; 6. pronkzuchtig; 7. hevig (fel); 8. denkbeeld (illusie); 9. Euro-
peaan; 10. soort onderwijs (afk.); 11. koffiekamer; 16. soort dakbedekking; 18. uitroep van erkenning; 20.
verbinding; 21. bezit van een boer; 23. taaie grondsoort; 25. grote steenmassa; 26. meisjesnaam; 27.
grondstof voor textiel; 29. Belgisch stripblad; 32. gebedsplaats in Jeruzalem; 34. roeipen; 36. handge-
klap; 37. beroep (stiel); 39. Mohammedaanse godsdienst; 40. rangtelwoord; 42. toestaand zonder oor-
log; 43. voornaam zoon van Johan Cruijff; 45. geslachtsziekte; 46. lofdicht; 51. ernstig; 53. defibrillator
(afk.); 54. diefstal (kraak); 55. klein meertje; 56. vrouwelijk varken; 57. signaal (teken); 59. natuurbos; 60.
hersteld van een ziekte; 62. niet goed wijs; 63. bewerking van huiden; 66. paling; 67. vurig strijdpaard;
69. hoogste punt van een huis; 71. grote loofboom; 73. slimmigheidje; 74. plaats in Zeeland; 75. ambts-
gewaad; 78. plaaggeest; 80. Nederlandse omroepstichting (afk,); 82. familielid; 85. karaat (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Chocoladefabriek Verkade
Mijn moeder (Aals/Els Kuiper) heeft 
vijf jaar (naar ik meen 1949-1954) ge-
werkt in de chocoladefabriek Verkade. 
Ze vertelde dat ze destijds met de bus 
van Ridderkerk naar Rotterdam ging 
en uitstapte in de Rochussenstraat, 
maar waar het gebouw/de fabriek 
stond, kan ik niet zeggen (richting 
Delfshaven?). Ik heb intussen begre-
pen dat het gebouw er niet meer staat. 
Kan iemand mij meer details vertel-
len? Bij voorbaat hartelijk dank! Een 
foto zou mooi zijn!

A. van Persie
avanpersie@kliksafe.nl

Kennismaking
Nette man, 76 jr., leuke verschijning, 
z.k.m. Holl. dame, voor huiselijke ge-
zelligheid, goed gesprek, zeker nu de 
avonden weer langer worden, om op 
basis van wederzijds respect, begrip 
en genegenheid een mooie waardevol-
le vriendschap op te bouwen. Brieven 

onder nummer 097 naar: Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Reünie
Zaterdag 6 november organiseert 
LTC Aeolus-Oledo een reünie voor 
oud-leden. Deze wordt gehouden van 
13.00 tot 18.00 uur. Stuur voor meer 
informatie een mailtje naar aoreunie@
gmail.com.

Opknappen
Welke (hobby)meubelmaker kan mij 
helpen mijn antieke rozenhouten stoel-
tje op te knappen?

Joke Kuster
06-18576628

Brillenkoker
Via een bevriende opticien kreeg 
ik onlangs een paar oude brillen en 
glazen in de orginele verpakking. Er 
zat ook een zeer oude brillenkoker bij. 
Op de koker staat:

K Legerstee
gedlp.opticien
bolnes tel.78
Is er mogelijk familie of iemand die 
deze opticien heeft gekend?

Wil Verhoef
wil.verhoef@planet.nl

Bridge
Zin om te bridgen op woensdagmid-
dag? Dat kan bij BC’85 in Denksport-
centrum Rotterdam (DSCR) tussen 
13.00 en 17.00 uur. Adres: Grandstand 
(manege) Kralingseweg 120, 3062 
CG Rotterdam, 06-10377466, e-mail: 
bridgeclub86@
gmail.com, website 
https://5032bridge.
nl/. Bridgecursus-
sen voor beginners 
en gevorderden bij 
DSCR: Informatie: 
https://denksport-
centrumrotterdam.
nl    

Gezocht
Het koekjesblik van 
Van der Meer en 
Schoep uit 1949 (zie 
foto). Mijn vader 
heeft er gewerkt als 
banketbakker/broodbe-
zorger. Ook de pet zou 
ik willen toevoegen 
aan mijn verzame-
ling. Reacties naar: 
W.ooms94@upcmail.nl 
of 06-48379317.
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Horizontaal 1. goede manieren in de omgang; 7. echtverbintenis; 12. opschudding; 13. bejaard per-
soon; 14. onaangepast persoon; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. voetbalploeg; 19. etagewoning; 21. Ver-
enigde Naties (afk.); 22. ogenblik; 24. zwervende kwakzalver; 27. reuzel (smeer); 28. melkklier; 30. voor-
malige Haagse voetbalclub; 31. muurholte; 32. boetseer materiaal; 33. explosieven opruimingsdienst
(afk.); 35. klein strandmeer; 37. nagerecht; 38. ondoordringbaar woud; 41. plaats in België; 42. bierglas;
44. witte vlek op een paardenhoofd; 46. groot zeezoogdier; 47. wintervoertuig;  48. opgerold stuk vlees;
49. roomklopper; 50. inlands dorp op Java; 52. plaats in Noord-Holland; 54. ingevoerde koopwaar; 56.
familielid; 58. voor altijd (tijdloos): 61. kippeneigenschap; 62. strafwerktuig; 64. tweetal muzikanten; 65.
hoof van een bedrijf; 67. mannetjeshond; 68. elektrisch geladen deeltje; 70. gecastreerde hengst; 72.
mensengeslacht; 73. medestander (makker); 76. rivier in Engeland; 77. aluminium (scheik. afk.); 78.
Oostenrijkse keizerin; 79. christelijke omroep (afk.); 81. personeelszaken (afk.); 82. stap; 83. groep die-
ren; 84. waagkans; 86. gezelschap van vier muzikanten; 87. medemensen.

Verticaal 1. rekening; 2. telegraaf restant (afk.); 3. tennisterm; 4. unie van producerende olielanden
(afk,); 5. rondzwervende steppebewoner; 6. pronkzuchtig; 7. hevig (fel); 8. denkbeeld (illusie); 9. Euro-
peaan; 10. soort onderwijs (afk.); 11. koffiekamer; 16. soort dakbedekking; 18. uitroep van erkenning; 20.
verbinding; 21. bezit van een boer; 23. taaie grondsoort; 25. grote steenmassa; 26. meisjesnaam; 27.
grondstof voor textiel; 29. Belgisch stripblad; 32. gebedsplaats in Jeruzalem; 34. roeipen; 36. handge-
klap; 37. beroep (stiel); 39. Mohammedaanse godsdienst; 40. rangtelwoord; 42. toestaand zonder oor-
log; 43. voornaam zoon van Johan Cruijff; 45. geslachtsziekte; 46. lofdicht; 51. ernstig; 53. defibrillator
(afk.); 54. diefstal (kraak); 55. klein meertje; 56. vrouwelijk varken; 57. signaal (teken); 59. natuurbos; 60.
hersteld van een ziekte; 62. niet goed wijs; 63. bewerking van huiden; 66. paling; 67. vurig strijdpaard;
69. hoogste punt van een huis; 71. grote loofboom; 73. slimmigheidje; 74. plaats in Zeeland; 75. ambts-
gewaad; 78. plaaggeest; 80. Nederlandse omroepstichting (afk,); 82. familielid; 85. karaat (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

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

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

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

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

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

GRATIS TAXATIE 
VAN GOUD, 

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

SOR is dé woningcorporatie
voor levensgenieters

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is de grootste 
senioren woningcorporatie in de stadsregio Rotterdam en 
de Hoeksche Waard. SOR biedt fijne, veilige huurwoningen 
en “een thuisgevoel voor iedereen”.

in de woningen van SOR

Voel je thuis
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