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Eddy Treijtel: ‘Schoonhouden is mijn doel”
In de nadagen van zijn voetbalperiode, bij het Alkmaarse
AZ, besefte Eddy Treijtel (75)
dat hij aan “de kost verdienen” na het voetballen moest
gaan denken.
Als talentvol doelman opgegroeid bij
het Rotterdamse Xerxes, maakte hij
jaren deel uit van het meest succesvolle Feyenoord uit de geschiedenis.
In 1968 kwam Treijtel, met Wim van
Hanegem en Frans van der Heijde, uit
de failliete boedel van Xerxes/DHC,
naar Feyenoord, werd in 1969 kampioen en winnaar van de KNVB-beker
waarna Feyenoord op 6 mei 1970 de
eerste Nederlandse voetbalploeg in de
geschiedenis werd die de Europacup 1 won. Treijtel zat tijdens die
zinderende finale tegen Celtic in het
Milanese San Siro stadion op de bank,
omdat trainer Ernst Happel plotseling
de voorkeur gaf aan de door Treijtel
gepasseerde en in zijn nadagen
verkerende Eddie Pieters Graafland
onder de lat. Een geweldig risico, dat
goed uitpakte. Het misverstand tussen
de keeper en de coach werd opgelost
en tijdens de twee wedstrijden om de
wereldcup, tegen het Argentijnse Estudiantes de la Plata, stond Treijtel weer
op zijn vertrouwde plaats onder de lat.
Feyenoord won na de 2-2 in Argentinië en 1-0 winst thuis – nooit vergeet
de echte Rotterdammer het doelpunt
van Joop van Daele – daarmee ook de
eerste Wereldcup in de geschiedenis
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wilden het aandenken wel hebben en
een dooie meeuw was snel gevonden.

Rinus Israël en Eddy Treijtel tonen de Wereldcup.(foto: Sportclub Feyenoord)

van het Nederlandse voetbal.

Ander motto
De absolute top dus, die nu goed zou
zijn voor financiële onafhankelijkheid.
Zo niet in die tijd. De generatie van
Treijtel koos veelal voor een leven na
het voetbal als sigarenboer of kroegbaas. Dat hij tot dan toe succesvol
was met het schoonhouden van zijn
doel, bracht hem wellicht onbewust
bij het idee: “Mijn doel moet zijn:
schoonhouden.”
Het motto van Eddy Treijtel veranderde van: ‘Mijn doel schoonhouden’ in ‘Schoonhouden is mijn
doel’.
“Over hun maatschappelijke
carrière na het voetbal zullen de
hedendaagse topvoetballers zich
geen zorgen meer maken”, zegt
Eddy Treijtel nu, zonder daarop
jaloers te zijn. “Tegenwoordig
verdienen ze zoveel, die hoeven
echt niets meer te doen.”
Eddy Treijtel (foto: Sportclub Feyenoord)
Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de Heritage Auctions
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

Zijn laatste actieve voetbaljaren stond
Treijtel onder contract en onder de lat
bij AZ en in die tijd ging hij werken
bij een relatie in de glas- en gevelreiniging. In 1985, 38 jaar en met een
chronisch pijnlijke heup, stopte hij met
voetbal en startte direct zijn eigen bedrijf met de naam Schoonmaakbedrijf
Prins Alexanderpolder. “Maar waarom
ik dat gedaan heb, begrijp ik nu nóg
niet. Ik was als doelman bekend en
liet me voor de keuze van de naam
voor mijn bedrijf verkeerd adviseren.
Gebruik maken van je naam kan geen
kwaad en dus werd het al snel Eddy
Treijtel BV, schoonmaak, glas- en
gevelreiniging.”
De meeuw
De voetbalcarrière van Treijtel is
in één woord fantastisch. Xerxes
promoveerde met hem van de tweede
divisie in twee jaar naar de eredivisie.
De periode Feyenoord is legendarisch,
maar ook bij AZ werd het geweldig.

Onder trainer George Kessler bereikte
de club de dubbel: landskampioen én
de beker in 1981. “We werden kampioen en wonnen met 5-1 in de Kuip.
Iets waar ik me nu soms een beetje
voor geneer.”
De ploeg haalde de finale van de
UEFA cup, die van Ipswich Town
werd verloren. Hij maakte ook een
aantal jaren deel uit van het Nederlands elftal en kwam vijf maal uit voor
Oranje.
Waar Eddy liever niet over praat is
het werkelijk unieke feit dat hij bij
een uittrap een meeuw uit de lucht
knalde. Dat gebeurde op 15 november
1970, nu precies 51 jaar geleden in de
wedstrijd tegen Sparta op het Kasteel.
“Als je er nu over praat, heeft iedereen
dat gezien, behalve ikzelf.” De meeuw
werd opgezet en beroemd. Hij staat te
pronken bij Sparta én bij Feyenoord in
de prijzenkast. Wat is de meeuw van
Treijtel? Heeft hij er twee neergeschoten? Nee natuurlijk. Beide clubs

Vriendenclub
Eddy Treijtel meldde zich aan bij
de vriendenclub ‘Oud Feyenoord’.
Helaas moest hij het al snel opgeven
bij dit team onder de lat te staan. Zijn
blessuregevoeligheid en de problemen
die hij met zijn gezondheid heeft
gehad, zorgden er voor dat hij moest
afhaken. “Het was niet leuk in zo’n
vriendenwedstrijdje door klachten te
moeten stoppen.”
Hij heeft het sporten echter niet
opgegeven. Vier keer in de week is
hij in de sportschool te vinden. Bezig
met conditietraining op de loopband,
de fiets en met gewichten. “Dus geen
contactsport meer, maar dit kan ik
goed hebben.”
Ook een wekelijks terugkerend fenomeen is het contact met oude vrienden
in Brasserie Kaat Mossel. “Niet per se
voetbalvrienden hoor. Gewoon, goede
oude relaties.” Onze columnist en
entertainer Gerard Cox behoort tot de
vaste kern.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

HOGE PRIJS
VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
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PS ONTRUIMINGEN
Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
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Budget uitvaart € 1495,-

Nog maar
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Deze eetkamertafel heeft twee klapbladen
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Peter Sla

06 - 47 55 59 07

KORTING

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

Nu van € 1.620,- voor € 998,-

Neem de advertentie mee en we bezorgen hem bij u thuis voor € 995,-

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

30%
E: psontruimingen@gmail.com
KORTING
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Neem de advertentie mee en we bezorgen hem bij u thuis voor € 995,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
www.psontruimingen.nl

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

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN
Laan van Meerdervoort 174 2517 BH Den Haag

l Reclame BV

Laan van Meerdervoort 174 2517 BH Den Haag

070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl
F U L L

S E RV I C E

F U L L

S E RV I C E

R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl
R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

De mooiste kerstreizen

Laan van Meerdervoort 174 2517 BH Den Haag

070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl

Gewoon perfect geregeld

F U L L

S E RV I C E

R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

REIZEN MET GEGARANDEERD VERTREK

Kerst
in Brussel,
Brugge
vanaf p.p.
voort 174 2517
BH Den
Haag
070
- 360 76en
76 Leuven
info@bruckel.nl www.bruckel.nl
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdbrs03

Kerst in romantisch Rüdesheim
6-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdrud02

Kerst in Zuid-Limburg
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdsle02

Kerst in de Eifel
6-daagse busreis

€ 439

F U L L

Kerst en oud & nieuw in Karinthië
Laan van13-daagse
Meerdervoort
2517 BH Den Haag
busreis174www.dejongintra.nl/kdgmd02

R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

vanaf p.p.

€ 489

VANAF

1198,-

vanaf p.p.

€ 499

DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/kdsdk02

S E RV I C E

€ 639
vanaf p.p.

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

070
- 360 76 76
€
1068

info@bruckel.nl www.bruckel.nl

698,-

F U L L

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

De zaak van
vertrouwen

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

S E RV I C
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Met Jules Deelder op school gezeten
I

n de door mijn echtgenoot en mij graag gelezen De
Oud-Rotterdammer kwam ik in de rubriek ‘Ken je dit
nog’ nummer 253 de vraag tegen wie er herinneringen
aan Jules Deelder heeft. Ik heb nog een jeugdherinnering.
Ik leerde Jules in onze tienerjaren kennen als medeleerling op de Bergsingel
hbs. Toen ik daar in de derde klas zat,
kwam hij bij ons op school in de eerste
klas bij mijn broer Cees (Casper) van
den Berg en zij raakten al snel nauw
bevriend. Een vriendschap die ook na
de hbs-jaren voortduurde.
Wij woonden in Blijdorp, op de
Stadhoudersweg, waar mijn moeder de
zaak Tims Wijnhandel runde. In die jaren hadden we tussen de middag geen
overblijfmogelijkheden op school en
omdat Jules in Overschie woonde en
dagelijks op de fiets naar school peddelde, was het al gauw gebruikelijk
dat Jules bij ons zijn boterhammen
tussen de middag kwam opeten.
Aparte vogel
Natuurlijk vond ik hem, als grote zus
van Cees, maar een knulletje, maar
wel een met wie je erg kon lachen.
Mijn moeder vond hem wel een beetje
een rare snoeshaan, maar ook een
aardige jongen. Hij praatte veel over
zijn vader en zijn zus en dat vonden
we leuk.
Op school stond hij bekend als een
aparte vogel, maar wel iemand die erg

CCtje

goed kon leren. Hij zag er toen altijd
al een beetje anders gekleed uit dan
de andere jongens op school, met zijn
zwartleren jasje en donkere bril en hij
had openlijk zeer weinig waardering
voor onze directeur Arie Bertram. Hij
had toen al zo’n speciale stem waar de
ironie vanaf kon druipen; kortom een
kleurrijk persoon.
Narigheid
Na hun eindexamen zijn Jules en Cees
bevriend gebleven, maar wat mijn
broer betreft zijn die jaren daarna niet
zo best verlopen. Ze gingen een paar
keer op (lift)vakantie, onder andere
naar Italië en Engeland.
Cees kon heel goed tekenen en net als
Jules schreef hij gedichten, die onder
zijn geboortenaam Casper van den
Berg bij de Bezige Bij en Deelder BV
werden uitgegeven. Het waren drie
dichtbundels, maar veel succes heeft
hij daarmee niet gehad.
De keuzes die mijn broer in het leven
maakte, hebben hem nergens gebracht,
maar wel grote eenzaamheid en narigheid bezorgd. Later kreeg mijn broer
longkanker, waaraan hij in 1993 op
47-jarige leeftijd is overleden.

Een foto uit 1962, Cees (Casper) boven en Jules (midden beneden) met hun vrienden Cris en Kees. Ze waren toen allemaal een jaar of 17

Met Jules heeft hij al die jaren wel
contact gehouden en een enkele keer
kwam ik hem nog wel eens bij Cees
tegen, maar eerlijk gezegd hadden wij
elkaar niet veel meer te vertellen en
veel te lachen viel er niet.

Succesvol leven
Bij de crematie van Cees in 1993 heb
ik Jules voor het laatst ontmoet. Wel
heb ik hem nog vaak in de media gezien en voor mij hing er nog altijd iets
om hem heen van die jonge praatjesmaker met die speciale stem. Gelukkig

heeft hij wel een succesvol leven
gehad. Het deed me toch wat toen hij
in 2019 op 75-jarige leeftijd overleed.
Hanny van den Berg
hannygee42@gmail.com

Als de nachten lengen…

Als er een zonnetje bij komt en de blaadjes aan de bomen kleuren mooi
rood en goud alvorens naar beneden te dwarrelen, en de namiddag
kleurt koper, dan is zo’n herfst nog wel te behappen. Maar als de zon de
godganse dag niet te zien is en er aan de lucht slechts donkere grijze
wolken paraderen, of nog erger, een enorm grijs waas van ochtend tot
avond waaruit het sieperig miezert en het de hele dag eigenlijk niet
licht wordt, dan is het moeilijk om niet in somberte te vervallen.
Ik denk dat dat voor u ook opgaat. En ik
kan me zo goed voorstellen dat mensen
die van nature al enigszins (in dit woord
niet de middelste s vergeten) zwaarmoedig
zijn op zulke dagen tegen een depressie
aan zitten te hikken. En dat het leven in het
algemeen en de dag in het bijzonder voor
hen lastig te verteren zijn. Je kijkt uit het
raam, alles is grijs en grauw en je denkt:
”Waar leef ik eigenlijk voor, wat heeft het
allemaal voor zin, waarvoor maak ik me
eigenlijk druk, vanavond wordt het helemaal donker en wat zal ik dan weer eens
verzinnen om het leven een beetje dragelijk
te maken…?”
En als daarbij krant en televisie alleen maar
miserie brengen, krijg je zelfs de neiging
om een stuk touw te zoeken en een dikke
tak. Bij wijze van spreken dan.
De pandemie die nu weer oplaait. Daar
word je toch gestoord van?

Terwijl ik dit schrijf komt er nog een
persconferentie aan waarvan ik nu nog
niet weet wat de strekking ervan zal zijn
maar het kan niet anders of de boel gaat
weer heel of half op slot. En dan zal die
arme regering het heel moeilijk krijgen.
Want dat is het eigenaardige, iedereen,
of bijna iedereen doet alsof die ijverige
minister de Jonge overal de schuld van is.
Nee, die man doet zijn best. Terwijl, het
zijn de mensen die zich onvoldoende aan
de regels houden, van de Wappies praat ik
maar niet eens, die zorgen dat de ellende
niet overgaat. Die bijvoorbeeld bij de
Ballentent, waar keurig naar je prikbewijs
wordt gevraagd, gaan staan schelden tegen
de plichtsgetrouwe Priscilla die alleen maar
haar werk en haar plicht doet.
Wat zijn dat toch voor mensen? Het kost
misschien vijf seconden en het is voor je
EIGEN veiligheid en die van je medemensen.

Want nog even over de Wappies, ze laten
zich, vanwege allerlei kromtaal en krankjoreme theorieën niet vaccineren, en zijn dus
een gevaar voor onze samenleving. En als
ze dan, ongeprikt, niet meer helemaal mee
mogen doen met alles, en niet meer overal
in mogen, dan worden zij niet gediscrimineerd, nee, ZIJ DISCRIMINEREN
ZICHZELF. Dat zou toch niet zo moeilijk
te begrijpen moeten zijn. Maar ja, als je
de opvatting “wetenschap is ook maar een
mening” bent toegedaan dan heb je een
dermate minieme hoeveelheid hersens dat
zelfs een rups nog ver boven je uitsteekt.
Mensen die ergens vijf tot tien jaar over
hebben doorgeleerd moet je toch een beetje
serieuzer nemen dan een geflopte aandachtsgeile dansleraar. Of niet soms?
En dan die mensen die denken dat God
achter de feiten aanloopt en dat de prik niet
Zijn wil zou zijn. Maar als dan het Covid
bij ze toe slaat rennen ze naar het ziekenhuis. Dat is toch helemaal niet nodig, de
Heer zal ze toch wel genezen?
Je wordt er dus niet vrolijk van zal ik maar
zeggen. Maar houd moed beste mensen, en
zeg het de grote schrijver Willem Elsschot
na:
“Er is niets aan te doen zoals gij ziet.

Drink dus een borrel bij een passend lied,
Daar Schele Piet reeds met uw tenen
trekt.”
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Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u
hierin te begeleiden.

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

INBRENG
GEVRAAGD

Zo gunnen we spullen een
tweede leven.
Bel voor een kijkafspraak
of voor meer info over onze
inboedelservice met:
(010) 303 87 42.

De komende maanden organiseren wij weer
verschillende veilingen waaronder een Kunst& Antiek, Design en een Juwelen & Horloges
veiling. Ook uw objecten veilen we graag.

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

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.

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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
kringloopwarenhuis

Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Kunstgebitten Rotterdam

Rob de Woningontruimer

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Onze diensten:

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

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

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

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

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

9.6

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Lid van

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp
60 59
Wiekenweg
3811
3815 AT
KL Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

Miedema
Schiedam: & Zn.
010 27 34 727
Amsterdam:
Schiedam:
020 27
24 34
43 727
189
010

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Nr. 253

Zeg je draaiorgels, dan zeg je Roos
F

Familie Roos. In vrijwel alle reacties op de Ken je dit nog-foto nummer
253 kwam die naam naar voren. En inderdaad betrof het in dit geval
een bekende organist uit die familie, namelijk Hannis Roos. De familie
Roos is de bekendste familie als het gaat om Rotterdamse draaiorgels. Dit bijna
uitgestorven fenomeen was amper vijftig jaar geleden nog heel populair. Lees
maar terug in de herinneringen van onze lezers op deze pagina!
M. de Rooij: “Geboren in de Van Reijnstraat
waren we bekend met de draaiorgels van de
familie Roos. Ze hadden in de straat een pakhuis
waar de orgels gestald stonden. Daar werden
de orgels ook regelmatig gestemd en afgesteld,
soms tot ongenoegen van de buren. Maar ach,
iedereen raakte vanzelf uiteindelijk gewend
aan dat geluid van het draaiorgel. Wekelijks
ging de familie Roos met het orgel op pad en
reed muziek makend door de straten. Als kind
vonden we dat natuurlijk prachtig. We keken
onze ogen uit naar het rijk versierde en mooi met
veel goud- en pasteltinten beschilderde orgel, de
mooie beelden die op het orgel stonden, waarvan
het hoofd vaak heen en weer ging, met in hun
hand een stokje waarmee ze in de maat van de
muziek, op een bel tingelden. De orgels werden
heel goed onderhouden door de familie. Een of
twee man duwden het orgel door de straten en
de orgelman bleef draaien. Er was ook een orgel
dat door paard en wagen werd voortgetrokken.
Soms stopten ze om langs de huizen te gaan met
hun koperen centenbakje (het mansbakje), waarmee ze schudden om geld op te halen. Ze kregen
meestal een stuivertje, dat vaak uit het raam
naar beneden werd gegooid. Bij zo’n stop gaven
de kinderen het paard dikwijls een wortel of
suikerklontje. Als het orgel verder ging, liepen
we een stukje mee. Die dikke orgelboeken zijn
heel apart. De familie Roos maakte deze boeken
zelf, wat best een secuur werkje was. Mijn man
werkte naast het pakhuis van de familie Roos en
kreeg ooit een paar oude draaiorgelboeken die
niet meer gebruikt werden; waarschijnlijk omdat

de muziek niet meer actueel was of de boeken
versleten waren. Deze boeken zijn gemaakt van
dik karton met gaatjes en gleufjes erin. Dat boek
werd op een soort transportband gelegd. Doordat
de orgeldraaier met het wiel draaide, liep het
boek over pinnetjes, waardoor de diverse pijpjes
in het orgel tot leven kwamen. Hij moest in
een vast ritme blijven draaien, anders klonk het
vals of te snel of te langzaam. Het was zwaar
werk, heel de dag aan dat grote wiel draaien.
Later bevestigden ze er een motortje met een
aandrijfband aan, die het wiel in een vast ritme
in beweging zette. Je kwam de orgels overal
tegen, zelfs in de voorbij het Kralingse Bos
gebouwde nieuwbouwwijken; ook daar reden ze
in de jaren zeventig en tachtig nog door de wijk.
Bijvoorbeeld op woensdag op de markt in Ommoord, maar ze stonden ook in het centrum op
de Hoogstraat. Tegenwoordig zie je bijna geen
draaiorgels meer, het zijn prachtige museumstukken die hopelijk bewaard blijven.”
T. Roos: “De man op de foto bij het draaiorgel
is Hannis Roos. Het is mijn oom. Daarachter
staat Henk Roos, zijn broer. Helaas zijn beiden
overleden. Hannis heeft heel zijn leven bij zijn
moeder in de Van Reijnstraat gewoond. Hij liep
elke week met zijn draaiorgel ‘De Fabiola’ in
Kralingen en Crooswijk. Het was een markante
ﬁguur en hij werd graag gezien met zijn draaiorgel. Een echte Crooswijker. Iedereen kende hem.
Jammer dat de draaiorgels uit Crooswijk zijn
verdwenen. Het is een uitstervend beroep.”

Ken je dit nog? Nr.

255

Ken je dit nog? Er wordt een boot te water gelaten. Maar wat voor boot? En waar? En wie mocht dit
klusje ofﬁcieel klaren? Weet u meer over de gebeurtenis op deze foto of over de afkorting van letters
op de boot? Was u er misschien wel zelf bij? Laat het ons weten! Stuur uw herinneringen, anekdotes en
verhalen naar: info@deoudrotterdammer.nl of schrijf 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.

Loes van Dijk: “Ik ben geboren in 1953 in de
Van Duijlstraat, in het oude westen. Mijn moeder Cor was van 1910 en vertelde veel verhalen
over de tijd van vóór 1940. Een draaiorgel was
altijd zeer welkom, het bracht wat plezier in de
straat, vertelde zij. Behalve als er een vrouw lag
te bevallen, dan werd er vanuit het opengeschoven raam een papiertje met daarin wat munten
naar beneden gegooid met daarbij de mededeling: doorrijden graag! Er ligt hier een vrouw
aan de arbeid! Ikzelf vind een draaiorgel heel
leuk! Inmiddels woon ik al jaren in Maassluis
en zo af en toe staat er een draaiorgel bij het
winkelcentrum hier. Aan de mannen die lopen
te manzen met dat mansbakje geef ik altijd wat
geld. Het zou ontzettend jammer zijn als dit
typisch Nederlandse fenomeen zou verdwijnen.”
Ruud Kuipers: “Dit is het bekende straatdraaiorgel, dat ook wel een pierement wordt genoemd.
Het werken met een draaiorgel vergde heel wat
vakmanschap om het draaiwiel op de juiste en
constante snelheid te houden, pas dan is het
geluid optimaal. Het draaiwiel wordt daarom,
zeker bij grote draaiorgels, ook vaak met een
riem verbonden aan een motor, die dan op de
juiste snelheid wordt afgesteld. Het voordeel
hiervan is dat het wiel met constante snelheid
blijft draaien en de orgelman zelf niet meer hoeft
te draaien. Hij hoeft alleen maar de orgelboeken
te wisselen en met zijn centenbakkie op de maat
van de muziek te schudden. Het draaiorgel,
ooit een levendige volkscultuur, is door strenge
regelgeving van de gemeente Rotterdam en
concurrentie van andere
straatmuzikanten zo goed
als uit het straatbeeld
verdwenen. Er zijn nog
een paar Rotterdammers
die als beroeps vrijwel
dagelijks de straat op
gaan; ze zijn veelal
verwant aan de bekende
draaiorgelfamilie Roos.”
M.F. Soeters: “Over welk
draaiorgel het gaat of wie
de man is die erbij staat,
weet ik niet. Ik weet
wel dat een draaiorgel

gezelligheid bracht en nog steeds brengt. Zo ook
op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam (zie foto
rechtsonder op de pagina). De foto dateert uit
1992. Zodra er een draaiorgel stopte ter hoogte
van café De Post (nu Biercafé Boudewijn)
kwamen er klanten naar buiten, maakten een
dansje en spekten het mansbakje! Waar is die
tijd gebleven!”
Mevrouw A. Zuidam-Koppelaar: “Deze foto
bracht mij terug naar mijn jeugd in RotterdamZuid. Ik zal zo tussen de drie en zes jaar zijn
geweest toen mijn moeder in Zuid met een
draaiorgel liep dat geestelijke liederen speelde.
Eigenlijk moest mijn vader dat doen, maar die
had hevige astma en kon daardoor niet meer
achter het orgel lopen. Ik mocht wel eens mee
als er niemand op mij kon passen. Als ik erg
moe werd, mocht ik in het kistje bij de orgelboeken zitten. Ik kreeg dan soms een snoepje van
aardige dames. Dat heeft enkele jaren geduurd.
Het orgel was van Perlé. De naam weet ik niet
meer. Mijn ouders heetten Klaas en Neeltje Koppelaar. Misschien zijn er nog wel mensen die
zich dit herinneren.”
Herman Lammers: “In de jaren vijftig werkte ik
als jongste bediende op de afdeling Buitendienst
(binnen) op de derde etage van de Nationale Verzekeringsbank aan de Schiekade. Soms kwam
een draaiorgel langs. Wij wierpen dan enige
muntstukken uit het raam. Prettige klanken uit
die pijpen!”

Nieuwe Binnenweg 1992. Een dansje bij het draaiorgel. (foto: M.F. Soeters)
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

ZONDER ZORGEN VER

HUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klussen
service
 Verhuis
liften verhuur
 Verhuiz
ingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Sinds 1926 een begrip in Rotterdam en wijde omgeving:

Het

Broekenpaleis
Gespecialiseerd in

t/m

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

GROTE MATEN 9x
XL!
HERENKLEDING
Voor al uw casual kleding
met merken zoals Casa Moda,
Pioneer, LaCoste en Pierre Cardin.
Ook voor al uw overhemden,
kostuums, colberts, jeans, shirts,
truien, pantalons etc.
Ook voor al uw lengtematen.
Pretorialaan 21-23
Rotterdam zuid

010-4856448
www.hetbroekenpaleis.nl

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

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Bintjes

5 kilo

€ 3,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

15 JAAR

Pedicuresalon Dian
Medische Pedicure en Oncologisch voetzorg verlener

Persoonlijke benadering en veel aandacht en tijd voor de klant
Bel mij voor de vele mogelijkheden
Ma t/m vrij op afspraak - Ook ma, dins & do avond
Hoornklaver 12 - 3069 DE Rotterdam - Telnr: 06-29442168 - Aangesloten vergoeding voor Diabetes en Reuma (Provoet)

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

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

Goetzee

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!
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Nalaten zonder kinderen
Ik ben alleenstaand, heb
geen kinderen of familie en
lees hier vrijwel altijd teksten
die gaan over echtparen met
kinderen. Wat kunt u voor mij
betekenen?

Uit de praktijk
Direct of indirect onterven van een
kind is geen taboe meer. Vooral bij
tweede relaties zien we het onterven
van kinderen toenemen. Dat zadelt de
langstlevende echtgenoot/partner vaak
met een probleem op. De onterfde
kinderen hebben namelijk recht op een
legitieme portie en daardoor op alle
informatie die zij denken nodig te hebben om de waarde van deze legitieme
portie te bepalen. Zo kunt u net weduwe
of weduwnaar zijn geworden en drie
weken na het overlijden de kinderen,
die u 35 jaar niet gezien heeft, op de
stoep krijgen die ineens van alles van
u willen. Schakelen ze bovendien een
(rechtsbijstand)advocaat in, dan kan
het zomaar gebeuren dat u nog net niet
het aantal sokken in de kast op hoeft
te geven, maar het kan wel ver gaan.
In sommige gevallen moeten we dan
dozen vol papieren naar de advocaat of
onterfde kinderen sturen.
Zitten we aan de andere kant en
behartigen we de belangen van het
onterfde kind, dan vragen ook wij veel
informatie op om de waarde van de
legitieme portie te bepalen, maar we
proberen daarbij wel de privacy van
de langstlevende partner/echtgenoot in
het achterhoofd te houden; tenminste
als de andere partij meewerkt, want
uiteindelijk heeft een onterfd kind récht
op de legitieme portie en die moeten we
wel kunnen vaststellen. Heeft u ook met
onterving te maken en/of ondersteuning
nodig bij erfkwesties, maak dan eens
een afspraak met ons. Kijk op www.
akto.nu of bel 010-3130823.

Het klopt dat we veel schrijven over
erfrecht voor ouders, hun kinderen
en de nalatenschap. We realiseren
ons dat dit eigenlijk best vreemd is;
17% van de volwassen Nederlanders
heeft namelijk geen (eigen) kinderen. Misschien heeft deze geringe
aandacht te maken met de regelgeving
in Nederland. De wetgever heeft
vooral oog gehad voor de ouderkindrelatie; mensen zonder kinderen
worden bijvoorbeeld geconfronteerd
met een lagere vrijstelling voor de
erf- en schenkbelasting en degenen
die van hen erven, mogen ook nog
eens erf- of schenkbelasting betalen
volgens het hoge tarief van 30%/40%.
Toch zijn er ook mogelijkheden als
er geen kinderen zijn die kunnen
erven. U moet alleen net wat harder
zoeken. Wij helpen u daar graag bij.

Spaarrekening kleinkind
Opa’s en oma’s sparen graag en veel
voor hun kleinkinderen. Dat doen ze
op een eigen spaarrekening, op de
rekening van het kleinkind of via een
spaarrekening onder bewind. Deze
laatste wordt gebruikt om zeggenschap te houden over het gespaarde
saldo; opa en oma zijn de bewindvoerder van de spaarrekening. Is het
kleinkind 18 jaar, dan krijgt het de
beschikking over het spaarsaldo. Verschillende banken hebben daarvoor
verschillende mogelijkheden.
Beloning executeur
Is er in een testament een executeur
benoemd, dan kan de persoon die het
testament laat opstellen ook bepalen
of deze wel of geen beloning krijgt.
Wettelijk is dat 1 procent van het
totaal van de nalatenschap, maar
iets anders mag ook. Vooral bij de
kleinere nalatenschappen heeft een
vast bedrag de voorkeur.
Een legaat is een schuld
In veel testamenten worden legaten
opgenomen, voor de kleinkinderen,
een vriend of goed doel. Die legaten
zijn schulden in de nalatenschap,
dat wil zeggen dat eerst de schul-

Zo is het mogelijk om de jubelton
van €105.301 (2021) te schenken
aan anderen dan kinderen tussen de
18 en 40 jaar; op deze manier kan
bijvoorbeeld dat aardige nichtje blij
verrast worden. Ook is het zo dat veel
ﬁctiebepalingen (regels in de Successiewet waardoor er bij bepaalde
handelingen ﬁctief toch erfbelasting
verschuldigd is) alleen opgaan voor
ouder-kind-familierelaties. Anders
dan bij ouders en kinderen, geldt bij
verkoop van de woning met behoud
van vruchtgebruik bijvoorbeeld niet

den moeten worden betaald uit de
nalatenschap, voordat de erfgenamen
aan de beurt komen. Soms ontvangen
de legatarissen zoveel of is het vermogen zo geslonken, dat er voor de
erfgenamen niets of nauwelijks iets
overblijft. In het ergste geval moeten
erfgenamen uit eigen zak de legaten
gaan betalen, omdat de nalatenschap
kleiner is dan het bedrag waar de
legatarissen recht op hebben. Voordat
erfgenamen zuiver aanvaarden is
het verstandig eerst te onderzoeken
hoe groot de nalatenschap is en of de
schulden (inclusief de legaten) niet
groter zijn dan de bezittingen.
Geërfd met uitsluiting
In vrijwel ieder testament staat tegenwoordig een uitsluitingsclausule.
Deze zorgt er voor dat de erfenis
(eventueel ook bij een schenking) het
privé eigendom blijft van de verkrijger en niet hoeft te worden gedeeld

de verplichte huur van 6%.
Het wordt u misschien lastiger
gemaakt, maar u kunt het ook zo zien
dat u echt volledig zelf kunt bepalen
bij wie uw geld terecht komt. Als
mensen hun kinderen niet willen
laten erven/willen onterven, is er in
de wet opgenomen dat deze kinderen
altijd toch nog recht hebben op hun
legitieme portie. Anders dan mensen
zonder kinderen zijn ouders dus nooit
volledig vrij te bepalen waar later hun
geld terecht komt. Mensen zonder

bij een echtscheiding. Die vorm
noemen we een zachte uitsluiting.
Een harde uitsluiting zorgt ervoor dat
de erfenis van de ouders ook geen
deel uitmaakt van de gemeenschap
van goederen van de erfgenaam
bij overlijden. De harde uitsluiting
is vanwege de complexiteit niet
populair. Wanneer erﬂaters de aangetrouwden willen uitsluiten van erven,
kunnen ze beter een tweetrapsmaking
overwegen.
Bij huwelijken na 2018 blijven erfenissen overigens volgens de wet altijd
privé. Omdat echtgenoten echter nog
steeds een volledige gemeenschap
van goederen kunnen afspreken, blijft
het verstandig een uitsluitingsclausule op te nemen in uw testament
als u de koude kant uw nalatenschap
niet gunt.

kinderen moeten er meestal beter over
nadenken. Als u niet weet aan welke
vrienden of familie u wilt nalaten,
kunt u natuurlijk altijd denken aan
goede doelen. Deze gebruiken het
geld over het algemeen goed en er is
geen erfbelasting over verschuldigd
(bij een ANBI en SBBI).
Naast het voorkomen van erf- of
schenkbelasting is er de zorg voor de
nalatenschap zelf. Wie ruimt de boel
op, wie zorgt dat het zo georganiseerd
wordt dat een ieder zijn deel krijgt,
wie verzorgt de uitvaart? Het is dan
verstandig een executeur te benoemen, maar wie komt daarvoor in
aanmerking? De goede vrienden waar
u op kunt vertrouwen, zijn vaak net zo
oud en notarissen zitten hier ook niet
altijd op te wachten en u misschien
ook niet op hen. Een mogelijkheid is
een RegisterExecuteur, zoals Akto, te
benoemen.
Ons advies: We raden mensen zonder
(eigen) kinderen in elk geval aan
tijdig na te denken over hun nalatenschap en als het om het voorkomen
van erfbelasting gaat, tijdig te
beginnen met schenken of andere
constructies op te zetten die helpen de
hoeveelheid erfbelasting te beperken.

Besparen op zorg We kunnen
de komende maand weer kiezen
welke zorgverzekering we tegen
welke premie komend jaar willen
hebben. Veel ouderen blijven graag
bij hun vertrouwde zorgverzekeraar, maar er valt ﬂink te besparen
door de premies te vergelijken van
de zorgverzekering én de aanvullende verzekeringen. Bepaal wat u
nodig denkt te hebben, vergelijk,
beslis en bespaar.
Goedkope benzine De benzineprijzen stijgen tot recordhoogte.
Besparen op een tank benzine
was nog nooit zo aantrekkelijk én
nodig. Via UnitedConsumers kunt
u bij 600 bemande tankstations in
Nederland (waarvan zo’n 20 in en
om Rotterdam) goedkoper tanken.
Vraag een tankpas aan op UnitedConsumers.com en bespaar op uw
tankbeurt. Nog een leuke site is
brandstof-zoeker.nl, die aangeeft
wat de benzine waar kost.
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LANCERING WEEK VAN HET EXTRAATJE010

De Week van het Extraatje010 is een
initiatief van Netwerk Digitale
Inclusie 55+, programma Toegankelijk Toekennen van gemeente
Rotterdam en andere partners.

23 november | Centrale Bibliotheek

WAT Informatiemarkt over financiële toeslagen en kwijtscheldingen
VOOR WIE Rotterdammers van 55 jaar of ouder die willen weten op welke
financiële extraatjes ze recht hebben en/of hulp willen bij het aanvragen daarvan
WANNEER 23 november van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
WAAR Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
KOSTEN Gratis
AANMELDEN Bel gratis naar 010 - 281 63 37 (ma en do, 9 - 13 uur) of mail naar
klantenservice@bibliotheek.rotterdam.nl en geef je keuze voor de ochtend of middag door
Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Al 40 jaar in Rotterdam!

Ambachtelijke

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

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

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

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie
Bij ons staat
persoonlijk
contact, kwaliteit
en service hoog
in het vaandel!

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

DE R VAN
WILLEM

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

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.

www.seniorenhulp.com

Jouw buurt, jouw nieuws.
We zijn erbij.

Tel.: 010-4194010
www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

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.

Incl. sokkel 20x20x10 € 625.- excl. btw
Corry Ammerlaan van Niekerk

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl
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Kinderen slaan was heel gewoon!
S

chele, rooie, sproetenkop, goochem, pinda voor de
jongen met oosterse trekjes, leugenaar, liegbeest,
brillenjood, klikspaan, stekelvarken in mijn geval
door mijn stekeltjeshaar, slome duikelaar en noem
maar op. Kinderen zijn soms keihard voor elkaar en je kon
zomaar een bijnaam te verwerken krijgen. Niet eens echt met
de bedoeling om te pesten, hoewel dat ook genoeg gebeurde,
maar meer om iemand te duiden in het voorbijgaan.
Schroevers genoten, waar de nodige
secretaresses werden opgeleid tot ste‘Je vader had roest in zijn pijp’ was
misschien minder leuk voor dat
notypistes in het gebouw dat vlak bij
manneke met dat felle rode haar,
ons om de hoek van de Breitnerstraat,
maar zijn bijnaam ‘rooie’ begreep
aan de Mathenesserlaan in Rotterdam
ie zeker wel, maar hij zat er niet
gevestigd was. Zie ze nog buiten
mee. Hij speelde lekker mee met een
staan in hun keurige mantelpakjes. En
groep jongens in de pauze; voetbalwaar die dames, zoals ik mijn jongste
dochter Linda, die lerares is, wel eens
len, tikkertje en bussietrap op het
heb zien doen, razendsnel met alle
schoolplein. Of hij raakte onverhoeds
vingers, zonder te kijken, hele teksten
tijdens een fikse ruzie rollend over
leerden typen. Het heeft wat van
straat, in gevecht met een andere
pianospelen weg, al komt er weinig
leerling, want driftig was ie wel,
muziek bij kijken. Hoewel, er bestaat
die knul. Maar de meester of juf
een stuk muziek, de Typewriter,
was altijd in de buurt en haalde de
waarbij de typemachine een hoofdrol
kemphanen snel uit elkaar. En dan
speelt. Zo typen zal mij trouwens
kwam de echte mentaliteit naar boven
nooit lukken; ik gebruik hooguit twee
bij de leerkracht. Stichtte hij vrede en
vingers en dat gaat meestal best goed,
werd die besloten met een handdruk
alleen minder vlug.
tussen de strijdende partijen of nam
hij ze allebei bij het oor en sleepte ze
naar de bovenmeester voor tuchtiging
Trombose
en straf.
Maar het schrijven lukt dus niet meer
zo best. “Frambozen”, las de knul op
mijn gezondheidsverklaring bij de
Brutaal antwoord
GGD, waar ik mijn tweede vaccinatie
Een pak slaag was nog heel gewoon
kwam halen. In plaats van trombose,
in die tijd. En een draai om je oren
het kwaaltje dat mij, nadat ik gestopt
gemeengoed. Die kon je verwachten
was met werken, parten speelt, maar
als je een brutaal antwoord gaf. Maar
dat prima onder controle is te houden
de dwang en dan vooral het geweld
met bloedverdunners en steunkousen.
dat werd gebruikt om linkshandigen
Ze wilden het wel graag weten, daar
tot rechtshandig schrijven te dwingen,
op Katendrecht waar de vaccinatie
was minder bij mij bekend. Zelfs het
plaats vond, in verband met de spuit
vastbinden van de linkerarm kwam
die in mijn bovenarm gejast werd.
voor. Met vaak erg slecht handschrift
Een erfelijke kwestie, met als gevolg
als resultaat. Misschien een schrale
dat ik, vanwege de trombosebenen
troost, maar mijn schrijfsel is tegenvan mijn moeder, in plaats van thuis,
woordig ook allerbelabberdst. Geen
wat in die tijd nog heel gewoon was,
idee waar dat fout is gegaan; ik leerde
in ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam
van begin af aan toch netjes tussen de
op de wereld ben gekomen. Het gaat
lijntjes te schrijven. Misschien was
in dit geval over de stollingsziekte
dat het probleem en waren er ineens
Factor V Leiden, het is maar dat u
geen lijntjes meer. Gelukkig kun je
het weet.
tegenwoordig bijna alles typen, al heb
Mijn oudste dochter Monique heeft
ik nooit een opleiding van Instituut

Tekenen op het schoolbord

Aap, Noot, Mies....

het weer van mij overgenomen, maar
gelukkig geen klachten tot nu toe.
Ze werkt als verpleegster, dus houdt
sowieso altijd de vinger aan de pols.
Mattenklopper
Nou was het wel een heel andere tijd
en een ferme tik met een liniaal en
het slaan van kinderen als tuchtiging
over het algemeen nog heel gewoon.
Al wilde het ook wel escaleren en

Slaag met de mattenklopper dreigde thuis als je je niet gedroeg

was er sprake van pure kindermishandeling. Gelukkig bleef het bij mij
meestal bij een draai om de oren of,
als ik het echt te bont maakte, een
pak voor mijn billen met de mattenklopper. Het hoorde bij de opvoeding.
Je haalde het ook niet in je hoofd
thuis te klagen over die in jouw ogen
onterechte draai om je oren van de
meester. En ik had hem niet eens zien
aankomen, zomaar uit het niets kwam
die klap. Ik rolde bijna uit de bank,
zag sterretjes, terwijl mijn oor nog
best lang nagloeide. Grote kans dat je
er ook nog eentje van je vader kreeg
met de opmerking dat je het wel
verdiend zou hebben. Al was die keer
dat mijn onderwijzer de zware houten
borstel, bedoeld om het schoolbord
schoon te vegen, door de klas joeg
waarbij de meeste leerlingen nog net
op tijd konden wegduiken, buiten alle
proporties.
Tragisch genoeg werd het onschuldigste klasgenootje vol in het gelaat
getroffen. Dat liep, op een blauwe
plek na, nog best goed af en werd
uiteindelijk met de mantel der liefde
bedekt. Meester kwam er dus goed
mee weg.
Marteling
Hij kon overigens heel aardig zijn,
maar was ook nogal een driftkikker.
Behalve die borstel vloog ook menig
krijtje door de klas. Maar die kon je
hebben, al presteerde hij het ook nog
te eisen dat je de gebroken stukjes bij
elkaar zocht en naar hem terugbracht,
terwijl je hardop excuus moest maken
voor het feit dat je zat te praten onder
de les.
Oei, maar dan die keren dat het krijt
fout over het schoolbord kraste.
Je voelt het nog in je tanden, dat
afschuwelijk nare geluid. Ik heb
hetzelfde effect als ik iemand in een
stuk kleding of stof zie bijten. Een
mens zit maar raar in elkaar wat dat
betreft. Alsof ie het expres deed, dat
krassen, een ware marteling derhalve.
Al kon het jou ook gebeuren, als je
de uitkomst van een som op het bord

moest schrijven.
Aap Noot Mies
Toch was het niet alleen maar narigheid met dat zwarte schoolbord, dat
omhoog en omlaag kon en open en
dicht kon klappen. Al moet ik dan
verder terug in het verleden. Dus
nee, niet de moeilijke vragen tijdens
een repetitie of moeilijke sommen in
breuken. Meer de tijd dat er nog een
juf voor de klas stond, die prachtig
kon tekenen en de mooiste afbeeldingen op de achterkant van dat bord
maakte. Maar eerst de voorkant van
het bord en daar stond heel groot de
a van aap op. Teken die maar eens
na in je schriftje en wel netjes tussen de lijntjes graag. En niet eentje,
maar een hele rits achter elkaar. Elke
dag een nieuwe letter. En daarna de
woordjes. Ach, u kent het wel; Aap
Noot Mies, het bekende rijtje. En
natuurlijk in schoonschrift. De letters
aan elkaar, met mooie lijnen en krullen. Gepriegel hoor, om ingespannen,
met je tong uit de mond, te proberen
tussen de lijntjes te blijven.
Trots
Alles met een potlood, de pen kwam
later. Lastig om dat ding goed tussen
de vingers te houden, hij rolde iedere
keer weer weg. Maar de juf hielp je
en samen lukte het een prachtige O
te maken. Het waren de momenten
dat ik het nog leuk vond in de klas.
Trots op je werk. En dan het moment
dat het schoolbord werd omgedraaid,
zo tegen het einde van de les. De
prachtige tekening van de juf, in allerlei kleuren met vlinders en vogels
in de natuur. En dan kwam er nog dat
mooie verhaal bij tot slot. Ik vond het
toen zelfs jammer dat de bel ging, ten
teken dat de school was afgelopen en
je naar huis moest.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Herdacht worden
zoals u bent

www.venrooytandtechniek.nl

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

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

WIST
U DAT....

DE OUD-ROTTERDAMMER

ONLINE EEN GROTE DATABASE
AAN OPROEPJES EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?

Misschien staat er wel een oproepje tussen
waarin u gezocht wordt of Bent u zelf op
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s
van uw straat, klas of school?
Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina:
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

Snel
revalideren
na een nieuwe
heup

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Een nieuwe heup krijgen is een ingreep die veel impact
heeft op uzelf en uw dierbaren. U wilt zo snel mogelijk
weer mobiel zijn en snel revalideren.
Oefeningen doen en bewegen helpen u herstellen, maar
wat dacht u van goed zitten? Met een sta-op-stoel hebt u
zitcomfort door prettige ondersteuning en hulp bij het
opstaan, want de stoel beweegt met u mee.
Lekker zitten èn sneller revalideren dat is wat u in huis
haalt met een comfortabele sta-op-stoel. Kom naar onze
showroom om in alle rust onze grote voorraad stoelen te
bekijken en te testen. We nemen graag de tijd om u te
adviseren, zodat u de stoel vindt die bij u past.
Tot ziens bij het Welzijnswarenhuis!

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

Geopend; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Gratis parkeren
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Rotterdam 2022 Scheurkalender

Rotterdamse iconenmaandkalender 2022

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 gedichten, verrassende feiten en weetjes. Leuk als cadeautje voor
de feestdagen of verjaardagen of gewoon lekker voor jezelf!

De ‘Rotterdamse Iconen –
toen en nu – Maandkalender 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 Erasmusbrug. 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!

€ 15,95

€ 12,50

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

€ 39,95

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.

€ 7,50

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!)

€ 9,95

De Natte T-Doek
In geen enkel huishouden 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 Rotterdamse 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.

€ 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

Samen
Vormgever Remco Lange heeft
een prachtig boek over Rotterdam
uitgebracht. Negen Rotterdamse
schrijvers en negen fotografen geven 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.

€ 45,00
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(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 OudRotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

€ 14,95
Rotterdam gefotografeerd
1960-1970
Fotograaf Henk Hartog (19392002) was jarenlang een vaste
verschijning in Rotterdam. In zijn
VW-kever schuimde hij de straten af op zoek naar interessant
materiaal voor zijn foto’s. Van
het werk van Hartog zijn twee
fraaie boeken verschenen. Eentje 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

€ 9,95

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

Ja, ik bestel:
Rotterdamse iconen – maandkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam 2022 – scheurkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam gefotografeerd 1960-1970 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord Een echte Rotterdammert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

12,50
15,95
24,95
39,95
39,95
14,95
7,50
8,95
9,95
45,00
9,95
9,95
9,95

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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

Gitarist Jur Vermijs neemt de
bezoeker mee naar het zinderende
Andalusië. Hij speelt prachtige
stukken, variërend van ritmisch
opzwepende passages tot dromerige melodieën. Tussendoor
vertelt hij over de fascinerende
wereld van de flamenco-muziek.
De bezoeker hoort werken van
Sabicas, Manuel de Falla, Rafael
Riqueni en andere componisten.
Maar niet alleen dat. Jur Vermijs
is ook een uitstekend componist
én arrangeur. Hij speelt ook
enkele werken van zichzelf. Het concert sluit hij af met een flamencobewerking van hemzelf over de Goldbergvariaties van J.S. Bach. Deze voert hij uit met Tim Panman, waarmee hij samen het Duo Panman Vermijs vormt.
Het concert op zondag 21 november begint om 15.15 uur in de H.-Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3 te
Rotterdam-Kralingen. De deuren openen een half uur voor aanvangstijd. Aanmelden vooraf via www.venster-opmuziek-lambertus.com of bij binnenkomst.

Zaterdag 20 november
Feestelijke Opening expositie Van Kruimeltje tot Ketelbinkie

Feest! Op zaterdag 20 november opent Marja van Katendrecht de expositie ‘Van Kruimeltje tot
Ketelbinkie: Rotterdamse jeugdboeken 1900-1965’ in de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat
110 in Rotterdam. Luister naar het Shantykoor Rotterdam, met nummers als Ketelbinkie en Mijn
Rotterdam. Zien we u daar? De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 15.30 uur en is gratis toegankelijk.

Zondag 21 november
Muzikale reis door Andalusië in Lambertuskerk

Flamencogitarist Jur Vermijs verzorgt met medewerking van gitarist Tim Panman een muzikale reis door
Andalusië in de H.-Lambertuskerk aan de Oostzeedijk
Beneden 1-3 in Rotterdam-Kralingen. Aanvang: 15.15
uur. Aanmelden vooraf via www.venster-op-muzieklambertus.com of bij binnenkomst.

Tentoonstelling Rottrdamse jeugdboeken
Hoe zag het Rotterdam van Kruimeltje en
Ketelbinkie eruit? 140 échte Rotterdamse
jeugdboeken geven en uiteenlopend
beeld van het leven in de Maasstad in
de eerste helft van de 20e eeuw. Tijdens
de tentoonstelling ‘Van Kruimeltje tot
Ketelbinkie,Rotterdamse jeugdboeken
1900-1965’ , van 19 november 2021 tot
en met 9 januari 2022, staan er wekelijks
gratis activiteiten op het programma in
de Centrale Bibliotheek in Rotterdam.
Loop mee met een tour door de makers
zelf, luister naar minicolleges of laat je
voorlezen uit één van de Rotterdamse
jeugdboeken. Kijk voor meer informatie
op: www.bibliotheek.rotterdam.nl/rotterdamsejeugdboeken

Unieke uitvoering Bachs oratorium voor de Kersttijd
Bachs oratorium voor de Kersttijd neemt tegenwoordig
een prominente plaats in binnen de concertpraktijk, te
vergelijken met die van Bach’s Matthäuspassion. Er zijn in
Nederland in de Kersttijd overal uitvoeringen van (delen
van) Bach’s Kerstoratorium, door zowel professionele,
al dan niet in barokmuziek gespecialiseerde, ensembles
en solisten als door regionale oratoriumverenigingen en
(semi-)amateurensembles. Het werk stelt namelijk, zoals
bij al Bach’s werk, zeer hoge eisen aan de uitvoerders:
complexe, meerstemmige koordelen en virtuoze solozang
en -begeleiding. Ondanks de beperkingen in de Coronaperiode heeft het Haags Barok Gezelschap kans gezien
deze prachtige muziek in te studeren om in december te
gaan uitvoeren in de Grote Kerk Overschie. De kerk wordt
speciaal omgebouwd en ingericht met een zeer groot
podium om de 40 zangers, 25 orkestleden en vier solisten
een goede positie te geven, zodat bezoekers een prachtige
muziekmiddag tegemoet gaan. Een unieke gelegenheid
voor Overschie dit gezelschap en deze muziek in onze wijk
mee te maken. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Zondagochtendconcerten Rotterdam en Den Haag

U bent gewend dat de welbekende Zondagochtendconcerten in de Doelen plaatsvinden. Dat zal dit seizoen alléén
het geval zijn voor het populaire concert White Christmas at de Doelen, dat zondag 19 december 2021, zowel om
11.00 uur als om 19.00 uur, wordt gegeven. De andere concerten uit dit seizoen zijn in het World Forum Theater
te Den Haag. Voor het gehele
programma, meer informatie
en het bestellen van kaarten
à € 14,50 kunt u terecht op
www.zondagochtendconcerten.nl

Dinsdag 23 november
Lancering Week van het Extraatje010

Wilt u niet langer geld
mislopen? Kom dan 23
november naar de lancering van de allereerste
Week van het Extratje010! Rotterdamse en
landelijke organisaties
(o.a. gemeente Rotterdam
en de Sociale Verzekeringsbank) staan klaar in
de Centrale Bibliotheek
Rotterdam om samen met
u te bepalen op welke financiële extraatjes u recht
heeft. Soms wel een paar honderd euro per jaar. Ze vertellen u ook precies wat u nodig heeft voor
uw aanvraag en helpen daarmee. Direct of later in de week. Zo loopt u niet langer geld mis. Ter
afwisseling en ontspanning kunt u ook leuke spelletjes spelen, ontvangt u een aardigheidje en kunt
u meer leren over het gebruik van uw mobiele telefoon, tablet of laptop. Meld u gratis aan voor de
ochtend (10.00 – 12.00 uur) of de middag (13.00 – 15.00 uur) door te bellen naar 010-2816337
(ma en do, 09.00 – 13.00 uur) of mail naar klantenservice@bibliotheek.rotterdam.nl.

De komende drie weken
Leefgoed De Olifant is flexibel tijdens lockdown

We zitten helaas weer in de lockdown. Het Leefgoed de Olifant en restaurant De Dames zijn flexibel
en creëren belevingen binnen de mogelijkheden van de lockdown. U kunt van de gerechten van
de nieuwe menukaart genieten en dat kan vanaf 12.00 uur tot natuurlijk 19.00 uur. Op zaterdag en
zondag serveert De Dames vanaf 09.30 uur een champagne ontbijt. U kunt voor het ontbijt of erna
een heerlijke wandeling maken door het Hitlandpark want er zijn mooie wandelroutes. Als u toch
wilt dineren na 19.00 uur komen de koks gewoon bij u thuis. KOK@HOME. De Dames heeft de
keuze uit diverse menu’s die koks voor u thuis komen bereiden. Ontspannen in uw eigen omgeving
begint het met een glaasje Cava een en amuse en daarna mooie gerechten uit uw eigen keuken,
onder begeleiding van een bijpassende wijn. Kijk op de site www.leefgoed.nl, voor meer informatie
of reserveringen.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Herfstkaart bij De Dames

Deze maand is het restaurant De Dames op Leefgoed De Olifant gestart met de nieuwe herfstkaart. Met mooie
gerechten zoals u van De Dames gewend bent en met de Chef special, van het eigen weiderund. En natuurlijk
het weekmenu voor 32,50 euro. Daarnaast is er nog steeds de wildkaart. Keuze genoeg. Kijk voor meer informatie of om te reserveren op www.leefgoed.nl Voor activiteiten op het Leefgoed zie ook elders op deze pagina’s.

Zaterdag 27 november en 4 december
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw
rijbewijs? Keuringsdagen oogarts
27 november en 4 december.
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).

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Zondag 19 december
Bach Weihnachtsoratorium in Grote Kerk Overschie

In de Grote Kerk Overschie aan de Overschiese Dorpsstraat 95 speelt het koor en orkest van het
Haags Barokgezelschap onder leiding van dirigent Gilles Michels Bach Weihnachtsoratorium delen
1,2,3 en 4. Sopraan: Bobbie Blommesteijn. Alt: Rosina Fabius. Tenor: Leon van Liere. Bariton: Pieter Hendriks. Kaarten € 20 per stuk, inclusief kopje koffie of thee. Verkrijgbaar via: www.podiumplein.nl. Het is alleen mogelijk dit concert te bezoeken met een coronatoegangsbewijs (QR-code).

Zondagen 19 december, 16 januari en 13 en 27 maart
Programma Zondagochtendconcerten

DE DOELEN ROTTERDAM:
Zondag 19 december 2021 om 11.00 en 19.00 uur – White Christmas at de Doelen
WORLD FORUM THEATER DEN HAAG:
Zondag 16 januari 2022 – Meezingconcert de Wannebiezz
Zondag 13 maart 2022 – Een Koffer Vol Liedjes (met oa Tony Neef en Maaike Widdershoven)
Zondag 27 maart 2022 – Een Spaanse Zondagochtend met groot orkest
Informatie en kaarten € 14,50 via www.zondagochtendconcerten.nl of 010 4225244

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 vrijblijvende
taxatie van uw goud,
zilver, kunst, curiosa en
militaire spulletjes kunt u
elke donderdag terecht bij
Heritage Auction Europe,
Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.
Ook in deze coronatijd gewoon geopend.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Tapijt Meubel Gordijn CENTRUM HOOGVLIET
m2.

Bezoek onze showroom van bijna 1000
Al meer dan 40 jaar uw senioren specialist

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

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 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.

De Oud-Rotterdammer plaatst niet
alleen verhalen over VROEGER
maar ook SERVICEBERICHTEN
en WEETJES ONLINE

ALLEEN OP
AFSPRAAK GEOPEND

010 - 438 12 22

Ziet u er ook zo tegen op? Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer?
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en meubels en plaatsen
het nieuwe en zetten de meubels weer op zijn plaats terug.
Wilhelm Tellplaats 18-32, Wijk Oudeland, 3194 HT Hoogvliet
tel. 010 - 438 12 22, www.tmgcentrumhoogvliet.nl

GRATIS VERVOER!

Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen
u weer netjes thuis.
Zonder verplichtingen

Ga naar https://www.deoudrotterdammer.nl/de-krant/nieuws/
om hier alle actuele nieuwtjes te lezen.
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Voel je thuis
in de woningen van SOR

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”.

Scan voor meer informatie,
kijk op www.wonenbijsor.nl
of bel (010) 444 55 55
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Joodse oud-leerlingen Dovenschool Rotterdam
D

it verhaal gaat over de dove Joden in de Tweede Wereldoorlog. DovenShoah uit Amsterdam is een organisatie met drie onderafdelingen in Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Wij doen onderzoek naar het leven van dove Joodse kinderen en volwassenen, die
in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ik zoek speciaal contact met zowel dove ouderen als
oud-leerlingen van de Rotterdamse dovenschool om hun verhalen te horen. Dat doe ik vooral voor
onderzoek naar dove Joodse oorlogsslachtoffers uit Rotterdam.
In de jaren 1942/43/44 waren de
Joodse dove jonge en oudere mensen
met hun familie door de Duitse
soldaten uit hun huizen in Rotterdam gehaald en weggevoerd. Eerst
werden ze met de goederentreinen
naar Westerbork en vervolgens naar
de concentratiekampen in Polen, o.a.
Auschwitz, Sobibor, enz. vervoerd. Zij
zijn daar vergast.
Het aantal zowel omgekomen Joodse
doven als oud-leerlingen van de Rotterdamse dovenschool was 24.
De familie Dasberg, met een doof
kind, de familie Dobraszijcki, met
drie kinderen en de twee gezinnen
Koster zijn in Auschwitz en Sobibor
vermoord. Ze woonden allen in Rotterdam. En nog meer Rotterdamse
Joodse doven kwamen met hun familie nooit meer terug.
Stieltjesstraat
Een paar Joodse doven waren leden
van de OLDI voetbalclub en de
Amman vereniging. Van de OLDI

Voetbalclub: Herman Dasberg; Van
de Amman vereniging: Maurits van
der Waal. Op de dovenschool zaten
vijf Joodse leerlingen. Van hen zijn
vier vermoord: Isaak Dasberg, 6 jaar,
Jacob Dobraszijcki, 10 jaar, Mathilda
Koster, 5 jaar, Levie Koster, 16 jaar.
De eerste drie bovengenoemde namen
staan op Het Joods Kindermonument
op de Stieltjesstraat in Rotterdam
gegraveerd. Dit monument is 10 april
2013 onthuld.
De enige Joodse oud-leerlinge,
Marianne van Neck, heeft de oorlog
overleefd dankzij tijdelijke inwoning
bij de leraar van de dovenschool.

een messing plaatje, waarin de naam,
geboortedatum, deportatiedatum,
plaats en datum van het overlijden zijn
gegraveerd.
De struikelstenen zijn op het trottoir
geplaatst, waar de Joden tijdens de
Tweede Wereldoorlog uit hun woning
overal in Nederland gehaald en
weggevoerd waren. Ze werden in de
concentratiekampen vergast.
In 2016, 2018 en 2020 werden drie
Joodse doven uit Rotterdam herdacht:
Hans Valk, Benjamin Israel en Mathilda Koster, voor wie de Stolpersteine op het trottoir vóór hun woning
geplaatst zijn.

Struikelstenen
Afgelopen jaren zijn er veel Stolpersteine in verschillende wijken van
Rotterdam op het trottoir vóór hun
woning geplaatst ter herdenking aan
de vermoorde Joodse bewoners.
De Stolpersteine, (dat betekent
struikelstenen) zijn de stenen van
beton. Op de kop van 10 x 10 cm zit

Actie
Wij hebben een goede doel bedacht.
Dat is: Actie Stolpersteine voor Joodse
dove oorlogsslachtoffers en hun
familie. De kosten voor de plaatsing
van een Stolperstein bedragen dit jaar
€ 187,50 per stuk. Volgend jaar wordt
de prijs misschien iets verhoogd.
Wij, DovenShoah/Swedoro, hopen

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

R

Shoah-slachtoffers v.l.n.r. Rachel Dasberg-de Vries, Isaac Dasberg en Herman Benjamin
Dasberg. (Foto uit fotoverzameling van de Rotterdamse dovenschool, het Rudolf Mees Instituut,
scholengemeenschap voor dove kinderen.)

waarschijnlijk in het eerste of tweede
kwartaal 2022 de Stolpersteine voor
de familie Dasberg op hun woonadres
Bloemstraat 77a in Rotterdam te laten
plaatsen en te herdenken. Ons motto
is: Meer aandacht voor dove Joodse
oorlogsslachtoffers.
U kunt nu reeds uw vrijwillige
bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL66 INGB 0002 6014
39 t.n.v. Swedoro onder vermelding
“Stolpersteine voor familie Dasberg”.
Als er meer geld, ook voor Stolpersteine voor andere dove Joodse oorlogsslachtoffers, nodig is, dan vragen wij u

heel graag om uw aandacht en begrip.
Uw bijdrage is van harte welkom en
bij voorbaat willen wij u daarvoor heel
hartelijk danken!
Fredy Blom-Wienands
namens DovenShoah/Swedoro,

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.

Sint Nicolaas
Het Sint Nicolaasfeest is prachtig! De
Goedheiligman behoort tot de canon
van de Nederlandse cultuur. Daar
hoeft niet over te worden gediscussieerd. Ik ben wekelijks op zoek naar
bijzondere Rotterdamfoto’s. In het
fraaie fotoboek ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, in
2009 uitgegeven door Arnoud Voet,
valt mijn oog op dit zo oer-Hollandse
straattafereel. Een Sinterklaasoptocht
anno 1960.
Wij zien de Sint in een heuse koets.
Hij wordt met vrolijke muziekklanken
begeleid door een degelijk fanfareorkest. Er is veel bekijks op straat, dat
is een vast ritueel. Het volk struint op
de 1ste Pijnackerstraat. De sfeer en het
gedoe rond de Sint en zijn Pieten, ons
zo bekend, is aan buitenlanders moeilijk uit te leggen. Dat is juist het grappige. Het is verschrikkelijk dat steeds
meer lieden in ons land dit traditionele
erfgoed trachten te verstieren. Zal de
onschuldige lezer zeggen: “Ja, maar
het gaat toch om een verklede man
met een aangeplakte witte baard en
een gehuurde mijter op z’n kop?”
Precies! Dat is nu juist het bijzondere.

Gun toch alle drie-, vier- en vijfjarigen hun fijne momentjes. Het is toch
bizar dat dit soort foto’s tegenwoordig
amper meer gemaakt worden.
Terug naar Henk Hartog (1939-2002),

een zeer gedreven vakbekwame persfotograaf. Hij heeft ons vele honderden bijzondere foto’s nagelaten en was
bij zijn collega’s geliefd. Waarom?
Henk Hartog stelde zich altijd beschei-

den op. Hij was geen druktemaker en
had met zijn camera een prima oog
voor de juiste ‘shoot’. Een vreemd
idee, dat er toen nog analoog werd gefotografeerd. Wat een werk kostte dat!

Filmpje ontwikkelen in de donkere
kamer, bad, fixeren, spoelen, drogen,
vergroten en afdrukken op speciaal
papier. De fotograaf was er vele uren
mee in de weer.
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Ontwerp uw
droomsieraad

Ontwerp
uw
Uniek
sieraad met
een
bijzondere
waarde en een
droomsieraad
tastbare herinnering
Uniek sieraad met een

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

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

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

www.conceptuitvaart.nl
CU

Zoekt u personeel, denk dan aan een 50 Plusser!!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Rotterdammer. Vele tienduizenden 50
plussers lezen elke 14 dagen ons blad ( totale oplage 122.000 met een bereik van
338.880 lezers) en velen van hen zijn gemotiveerd en willen (weer) aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie
in De Oud-Rotterdammer
Voor uw bedrijf, instelling of stichting.
Ook voor vrijwilligers is de Oud Rotterdammer een prima krant
om u wensen en behoefte onder de aandacht te brengen.

Geïnteresseerd?

Bel dan met ons vraag naar Larissa of Timo
tel. 0180-820244

bijzondere waarde en een
tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
Ontwerp
je in
eigen
sieraad
gedachte?
gedenksieraad
aldoen
vanaf
€oud
169
Of weet u niet wat te
met
Heeft u een bepaald ontwerp voor een
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk
sieraad
in gedachte?
WAT kunt
ZIJN
ASSIERADEN?
u
hierbij
helpen!
Of weet u niet wat te doen met oud
Een assieraad is een tastbare herinnering

Wij hebben
namelijk
een
atelier
en kunnen als
in de vorm
van
eeneigen
sieraad.
Iedereen
goud?
Jewel
Trend
Juweliers
Ridderkerk
goudsmeden
uw
visie
omtoveren
een
prachtig
verwerktkunt
gebeurtenissen
optot
zijn
eigen
mau hierbij
helpen!
nierVan
en voor
sommige
is het en
een
sieraad.
het restylen
vanmensen
een trouwring
het
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als
prachtig
concept
om op
manier hun
laseren
van een
handschrift,
totdeze
het verwerken
van
goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
dierbare dichtbij
kunnen
houden.
een vingerafdruk,
niets te
isvan
ons
tetrouwring
gek!
Bovendien
sieraad. Van het restylen
een
en het zijn
wij
ook gespecialiseerd
intot
assieraden.
Met
laseren
van een handschrift,
het verwerken
vanvele
Mensen kiezen
vaakstwordt
voorhet
een asring,
mogelijkheden
die niets
wij het
uisbieden,
een vingerafdruk,
ons te gek!
Bovendieneen
zijn uniek
asarmband
of ashanger. Wil waarde.
je liever wat
met een bijzondere
wijsieraad
ook gespecialiseerd
in assieraden. Met vele

anders dan bieden wij ook de mogelijkheid

mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek
om je eigen ontwerp in te leveren.
Inmet
ons
eigen
atelier
kunnen wij uw
sieraad
een
bijzondere
waarde.

perfecte sieraad ontwerpen!

In ons eigen atelier kunnen wij uw
www.jeweltrendmemorials.nl
perfecte sieraad ontwerpen!
www.jeweltrend.nl
www.jeweltrendmemorials.nl
www.jeweltrend.nl

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

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10:00-17:00
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Huisje Zeldenrust voelde als thuiskomen
Het verhaal van Sjouk Muller-Schols, van 21 september jongstleden, sprak me enorm aan. Ook mijn
ouders hadden járen hun ‘huisje’ op Recreatieoord Hoek van Holland. En wel op het Oude Kamp,
Tweede Zijstraat 27, later Meidoornlaan genoemd. Voor mijn geboorte (1947) al, huurde de hele
familie een huisje, maar toen ik één jaar was, bouwde mijn vader zelf de onderkant van het huisje
en werd er een groot zeildoek als dak over gespannen.
De houten onderbalken werden
geïmpregneerd met carboleum en de
houten schotten werden jaar na jaar
geverfd met dezelfde kleur lichtgroen.
Later werden er de (nu verboden)
asbest golfplaten opgelegd. Het kreeg
ook een naam, Zeldenrust, omdat mijn
vader er eeuwig aan het werk was.
In de herfst werd inderdaad alles in
het begin opgeslagen in de loods van
Van Hamelen. Iedereen in de buurt
hielp elkaar met het op- en afbouwen
en onze ouders hadden er veel plezier
bij. In die loods trouwens, had ik mijn
eerste bioscoopervaring. Lachﬁlms,
vooral van Oliver Hardy en Stan Laurel, de dikke en de dunne en Buster
Keaton. Genoten hebben oud en jong
daar.
Op een gegeven moment mochten de
huisjes, goed afgesloten, ‘s winters
blijven staan. Hoewel het verboden
was, tussen bepaalde data, het kamp
te betreden.
Op de fiets
Ik woon nu al 49 jaar in Spanje, maar

mijn prachtige jeugdherinneringen
aan Hoek van Holland, worden alleen
maar sterker. Zeker bij het lezen van
dit artikel kwam alles weer duidelijk
voor de geest. Vanaf ongeveer Pasen
gingen we, bij regen of zon, op de
ﬁets ‘s zaterdags op weg. Ik achterop
bij mijn moeder. Vroeg weg en pas in
de middag kwamen pa en mijn broer,
want die moesten ‘s morgens nog werken en naar school. Door de sociale
verbeteringen in die tijd, konden we al
binnen een paar jaar met zijn viertjes
samen ﬁetsen. Natuurlijk kwam er op
een gegeven moment een tweedehands
auto, een Opel. Gekocht via rijschool
Elsinga op de Zuidhoek in Charlois.
Dát was pure luxe!
Mijn herinneringen aan het kamp hebben veel gemeen met die van Sjouk, al
stonden zij op een ander deel.
De gemeenschappelijke toiletten,
waar iedereen met zijn eigen WC-bril
naartoe liep. De Toko op de Ceintuurbaan, waar in het begin een rij winkels
stond. Later allemaal verplaatst naar
het Nieuwe Kamp. De waterkranen op

sommige hoeken, de petroleumlampen (later gaslampen), het petroleum
kookstel, waar hele maaltijden op
klaargemaakt werden, de visboer die
met zijn kar over het kamp liep, iets
roepend dat eindigde op “…niet zout,
verse haring!”
Verkoop
Beetje bij beetje kwamen de moderniseringen: eerst een melkbus met kraan
als watervoorziening, leidingwater,
gas, een eigen toilet, elektriciteit, een
eigen douche etc.
Tot 1990 heb ik met mijn gezin in
de vakanties van de nieuwere, maar
zo vertrouwde en niet al te veel
veranderde, versie van Zeldenrust
kunnen genieten. Het voelde altijd
weer als thuiskomen. Maar… wij
kinderen kwamen té weinig en mijn
ouders werden ouder. Mijn vader koos
het moment van de verkoop achteraf
goed, want een jaar later stierf hij.
Japie Valkhof
Vaak nog ben ik, gedurende mijn

Recreatieoord Hoek van Holland

verblijven in Nederland door de Meidoornlaan gelopen, met veel nostalgie.
Soms zag ik dan één van de vroegere
buren, Nel de Ruiter uit Schiedam,
die nog steeds de zomer op het kamp
doorbracht. Een warme omhelzing zei
alles! De gedeelde herinneringen aan
buurtjes, die geëmigreerd waren, toen
wij nog kinderen waren, aan Japie
Valkhof, die op een gegeven moment
het huisje tegenover ons kocht. De
laatste keer, dat ik op ‘ons plekje’
stond, was mei 2019. En nóg stond het
door mijn vader getimmerde, huisje
er! Andere kleur, andere tuin, maar
ónze WC en ónze schuifdeuren naar

de slaapkamer. Een wonder!
Nu is het waarschijnlijk weg, zoals
(naar ik begrijp uit verhalen van
vrienden en krantenartikelen) alle
huisjes weg moeten Voor een nieuw
recreatieoord! Tja, tijden veranderen,
wij ook. We kunnen onze herinneringen aan een mooie, gelukkige tijd
koesteren. Maar zelfs na zoveel jaren
en op grote afstand doen de berichten
best een beetje pijn.
Carin van den Berg
Zaragoza. Spanje
lcbvdbvdt@hotmail.com

Rijnmond
vanuit de wolken
Bouw van zwemparadijs Tropicana voor Sporthuis Centrum (architect John Fahme, geopend door burgemeester Peper met olympisch judokampioen Anton
Geesink op 14 juli 1988) aan de Maasboulevard, met boven de flats op ‘s Landswerf en het Boerengat. In 2010 sloot het zwembad. Nu is er de duurzame
onderneming Blue City gevestigd. Dit is ongeveer de plek van het vroegere spoorwegstation Rotterdam Maas, dat de verbinding onderhield met station Rotterdam Delftsche Poort via de Ceintuurbaan en met Utrecht en tot 1953 in bedrijf was. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zestienhoven steeg hij regelmatig op
om foto’s van Rotterdam en omstreken te maken. Uit honderdduizenden 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, Vlaardingen, Maassluis, Ridderkerk,
Barendrecht, Hoogvliet, Spijkenisse, Capelle- en Krimpen aan
den IJssel. De Oud-Rotterdammer
publiceert in samenwerking met
Watermerk BV foto’s uit het boek.
Telkens met de vraag of u als lezer
nog iets kunt toevoegen aan het
fotobijschrift. Een herinnering, een
anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Wist u dat wij:

Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”.
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel
over.

• Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
• De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
•Wist
Alleulaminaat,
dat wij:vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
Uw vloeren,
GRATIS
voor u opmeten
Binnen
• Binnen
1 daggordijnen
uw vloer e.d.
kunnen
vervangen
GORDIJNEN
vitrages
maken
ophangen
De envloer
• De
bestaande
eruitGRATIS
halen en
vooren
u kunnen
afvoeren
In Rotterdam
en omstreken
GRATIS
bezorgen
monteren
Ook
• Ook
uw
meubelen
verplaatsen
en weer
netjesen
terugzetten
Alsaankoop
u slecht
bent
wij u thuiskunnen
een bezoek
brengen
Bij ter
• Bij
vanbeen
nieuw,
uwkunnen
oude meubelen
meenemen
of komen
omen
detapijten
winkel gratis
te bezoeken
en(m.u.v.
U daarna
weer
Alle halen
• Alle
laminaat,
vinyl
plaatsen
trappen)
netjes
thuisbrengen
Uw
• Uw
vloeren,
gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
Ook raamenendeurhorren
op maat
maken
GORDIJNEN
• GORDIJNEN
vitrages GRATIS
maken
en ophangen
Al Rotterdam
uw In
behang-enwit
en schilderwerk
verzorgen
en monteren
• In
omstreken
GRATIS kunnen
bezorgen
• Als u slecht
Als ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen
of komen
of halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen
• Ook raamOok en deurhorren op maat maken
• Al uw Al
behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

RC Designbij
viert
1 jarig
bestaan!
Welkom
RChun
Design
Interieur

U vindtrecent
bij onsgeopende
alles onder een
dak. aan
Wij bieden
u een145
groot
winkel
de Slinge
in Rotterdam was
Onze
assortimentbekend
in; LAMINAAT,
PVC VLOEREN,
VINYL,
TAPIJT, VITRAGES,
OVERGORals “Lammers
& van
Oossanen
Woondecor”.
voorheen
DIJNEN
EN ROLGORDIJNEN
( ÓÓK
VERDUISTEREND),
Design
Interieur zette
de winkel
voort en nam het personeel
RC
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer
over.
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!
U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot
NIEUW: Traprenovatie
assortiment
in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGORRC
Design
Interieur
levert laminaat
overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN
( ÓÓK VERDUISTEREND),
in PVC. Zo is erBEHANG,
voor ieder
budget een oplossing
te clickvloer
vinden.
ZONWERING,
SCHILDERWERKEN
ÉN PVC
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

Jubile
u
NIEUW: Traprenovatie
actie m
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en
in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

10%

kortin
g

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65

10%
10%

www.rcdesigninterieur.nl

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65

Zomer
actie
Zomer
koarctitn
ieg

korting

www.rcdesigninterieur.nl

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

45

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

Voor alle Ligier, Microcar en Aixam rijders
Bij inlevering van deze bon

3 jaar lang
Gratis haal en breng service
bij uw jaarlijkse onderhoudsbeurt

Al meer dan
grip in
20 jaar een be
n omstreken!
Zuid-Holland e
•
•
•
•

Dealer van de drie grootste merken
Geheel vernieuwde showroom
Grootste en breedste assortiment brommobielen
1x per jaar gratis haal- en brengservice
(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

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

Toen ik met mijn ouders en jongere broer aan de Hoofdweg in
Rotterdam woonde, waren onze
buurtjes de ‘Huismannetjes’. Een
lief, bejaard echtpaar. Rooms-Katholiek, met heel veel kinderen en
kleinkinderen. Hij was altijd boer
geweest, zij huisvrouw… en nu genoten ze samen van hun oude dag.
Nog steeds op hun boerderijtje.
Er waren geen koeien en varkens
meer, maar er was een moestuintje en een appelgaard. Mijn moeder kreeg in het seizoen emmers
vol appels, waar ze appelmoes
van maakte. Ook hadden ze twee
pony’s, waarop ik mocht rijden.
Als ik mijn rapport liet zien, kreeg ik een
sinaasappel en ik koester mooie herinneringen aan mijn surrogaat-opa en -oma…, want
dat werden ze in de loop van de jaren. In de
weekenden speelde ik met de kleinkinderen,
ik werd een beetje familie. Ook met mijn
ouders klikte het. Zo weet ik nu nog dat
mijn vader en ‘boer Huisman’ samen aan
de ‘kouwe thee’ zaten. Dat was dus gewoon
vieux!
Kastanjeboom
Toen ze ouder werden, moesten ze noodgedwongen verhuizen. Maar het contact bleef.
Het boerderijtje van de Huismannetjes ging
het anti-kraakcircuit in en uiteindelijk werd
het, net als ons huis, gesloopt om plaats
te maken voor het huidige winkelcentrum
Alexandrium. Maar, er stond een prachtige
kastanjeboom op hun erf. Met een schommel.
Goed plan
Het waren de gouden jaren, van een crisis
was nog geen sprake, dus de Gemeente Rotterdam pakte ﬂink uit en besloot de boom te
verplaatsen. Er werden allerlei specialisten
geraadpleegd, maanden voorbereidingen
volgden en uiteindelijk werd de oude boom
uitgegraven en met een hijskraan op een
vrachtwagen gehesen, om zijn nieuwe plaats
te krijgen op het plein bij Station Rotterdam
Alexander, bij ons om de hoek.
En wat is dat een goed plan geweest. Want
hij staat er nog steeds! Mooier dan ooit!
Vooral nu, met zijn prachtige herfstkleuren.
De afgelopen jaren is het station grondig
verbouwd en ik keek soms ongerust naar
de werkzaamheden op het plein. Ze zouden
toch wel voorzichtig zijn? Gelukkig kwam
alles goed. Als je al zo veel stormen hebt
doorstaan, kan een verbouwing je ook niet
deren.
Ik loop er bijna iedere dag langs, kijk vol
bewondering naar de oude reus en denk dan
even met weemoed aan de Huismannetjes.
Zouden er weleens afstammelingen van dit
lieve echtpaar voorbij komen? Zouden ze
überhaupt weten wat de geschiedenis van
deze boom is? Ik hoop het!
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De RTM-tram reed parallel
aan de Groene Kruisweg. Foto’s
verzameling Rein Wolters

In mist en
stank naar Hoogvliet
Buslijn 36 van de RET (Rotterdamse Elektrische Tram) werd 1 november 1953 heel belangrijk
voor de bewoners van nieuwbouwwijk Hoogvliet. Vanaf die dag reed de bus een geregelde
dienst tussen de Rochussenstraat en de snel uitbreidende satellietwijk Hoogvliet.
Lijn 36 werd op 1 april 1964 vervangen door de lijnen 62 en 63. Bus
62 reed via de Groene Kruisweg en
stopte ook bij de toen nog zelfstandige gemeenten Rhoon en Poortugaal.
Parallel aan de busroute reed daar het
boemeltreintje van de Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij (RTM), in
de volksmond ‘het moordenaartje’,
tussen de Stieltjesstraat in RotterdamZuid en Oostvoorne en Rockanje
op Westvoorne. Bus 63 reed via het
toen nagenoeg nog niet bebouwde
Zuidplein naar de zeven kilometer
lange Vondelingenweg, waarvan
het rijdek bestond uit voorgespannen betonplaten.
Held
Herma Bamberger herinnert zich
die eindeloos lijkende grijsachtige
platen met ijzeren randen als geen
ander. Ze woonde aan de Baarsweg
in de Hoogvlietse wijk Meeuwenplaat en studeerde aan de middelbare meisjesschool aan de Slaak.
De thuisreis op sinterklaasavond
1964 zit, bijna 60 jaar na dato, nog
rotsvast in haar geheugen.
“Het bleef die dag zo mistig, dat
een controleur ter begeleiding vrijwel de hele Vondelingenweg naast
de bus bleef lopen. Wat was die
controleur, die zorgde dat iedereen
veilig naar huis kon, een held.
In de bus, vol ongeruste mensen,
was het muisstil. Contact met de
buitenwacht was niet mogelijk.

Dik Brandhorst (links) was totaal verrast met de onderscheiding en vervolgens de bloemen die hij kreeg van Kees van der Meer

Mobieltjes bestonden nog niet.
Mijn ongeruste ouders hingen al
geruime tijd rond bij de halte waar
ik moest uitstappen. Het was een
bange en onvergetelijke rit. In mijn
geval tot aan de Aveling, waarna
ik samen met een mevrouw en een
militair in uniform het laatste stuk
moest lopen.’’
Beton
Familie van mij verruilde het oude
Zuid als eerste binnen onze kring
voor een voor die tijd moderne
huurwoning van Stichting Volkshuisvesting Hoogvliet (SVH) aan
de Baarsweg. Rond 1959 maakte
ik als dertienjarige kennis met het
nieuwe Hoogvliet. Ik vond die
betonnen woonblokken met galerijen en trappenhuizen maar niets.
En zeker niet in een omgeving die
nogal eens stonk naar rotte eieren,

afkomstig van het complex van
Shell aan de noordwestkant van de
woonpakhuizen in de zogeheten
‘oliebuurt’, dus de Oude Wal en
omgeving. Wonen ging ik daar
beslist niet, bezwoer ik mezelf. Ik
was tevreden met mijn zolderkamertje, vierhoog in Hillesluis
en het uitzicht vanuit het kleine
dakraam over de omgeving. Het
verliep evenwel anders: in 1971
betrok mijn jonge gezin noodgedwongen een SVH-appartement
in een maisonnettecomplex aan de
intussen grotendeels verdwenen
Saffraanstraat 69 en daarna een
eengezinswoning aan de Alsemstraat 435. Na 18 jaar en tal van
leuke en minder leuke zakelijke- en
privévoorvallen werd in 2001 de
Rotterdamsedijk 365 in Schiedam
mijn nieuwe adres.
Duizendpoot

Astrid Aveling
06-25163189
astridaveling@gmail.com

Voor zijn veelzijdigheid als
vrijwilliger binnen en buiten de
Overschiese gemeenschap is de
80-jarige Dirk Brandhorst door
de Overschiese gebiedscommissie in het zonnetje gezet. Hij werd
‘overvallen’ tijdens een bijeenkomst met collegavrijwilligers
bij museum Oud-Overschie ‘De
Hoop doet leven’. Van der Meer,
ex-voorzitter van de deelgemeente,
speldde bij Dirk de draagspeld op
die hoort bij de Overschiese (leg)
penning. Dirk Brandhorst is ruim
twintig jaar actief als archivaris bij
het museum. Samen met collega
Tineke Hoogenboom digitaliseerde
hij duizenden papieren foto’s. Een
karwei waar zij nog steeds wekelijks mee bezig zijn. Het is een
kleine brok van Dirk’s hobby, naast
de mantelzorg voor zijn vrouw. Tal
van organisaties maken gebruik van
zijn kennis en inzet.
Dirk Jacobus Brandhorst werd
geboren in het oude Overschie,
trouwde met zijn Willie, met
wie hij zes kinderen kreeg. In
zijn jongensjaren werkte hij op
vrije schoolzaterdagen en tijdens
vakanties. Zijn eerste ‘baas’ was
een garagehouder, waar hij assisteerde bij de benzinepomp. Later
was hij bezorger voor bloemist
Nagelhout aan het Oranjeplein.
Hij trapte op de transportﬁets heel
wat kilometers door Overschie en
Rotterdam. Na zijn schooltijd werd
hij bij de Overschiese zuivelfabriek
‘De Combinatie’ bijrijder van Jan
Merbis.
Dirk ondernam nog heel wat
sociale en maatschappelijke
activiteiten. Dertig jaar werkte
hij, tot zijn vervroegd uittreden,
bij transportbedrijf Lafeber in
Gouda, waarvoor hij heistellingen,
kranen en veel volumematerialen
vervoerde. Daarnaast had hij veel
hobby’s. Ondanks zijn hoge leeftijd
is hij daar nog dagelijks mee bezig.
Ook voor De Oud-Rotterdammer
staat Brandhorst altijd klaar met informatie of antwoorden. Kees van
der Meer vatte het allemaal samen
in een bondig toespraakje.
Reacties:reinwol@outlook.com

Woningen aan de Baarsweg op Meeuwenplaat in afwachting van sloop
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig 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.

€ 14,95

Rotterdam Zuidwijk in de 20e
eeuw
Een mooi boek over de wijk van Feyenoord-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 ontwikkelingen in dit deel van Rotterdam in
de 20e eeuw.

€ 14,95
Rotterdam IJsselmonde in de
20e eeuw
Weer een pracht boek van Tinus en Bep
de Does, deze keer over Rotterdam IJsselmonde. Aan bod komen onder andere
de komst van de Van Brienenoordbrug,
het koetshuis van modekoning Theo
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, 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.

€ 14,95

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 geslagen. 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.

€ 14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland 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 verkeersverbindingen 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 Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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 betere
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen eeuw naar voren.

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotterdam-zuid dat we nu vooral kennen van
het winkelcentrum Zuidplein, maar
na het bombardement van 1940 werd
gebruikt voor de bouw van noodwoningcomplex 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.

€ 14,95
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 verplaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue.
Misschien ook die van u!

€ 14,95

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

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 29,95

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

Ja, ik bestel:
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:

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

14,95

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

14,95

Rotterdam Zuidplein en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Straat:

Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Het Korps de baas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

29,95

Postcode/woonplaats:

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

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

Naam + voorletters:

Telefoon:
Email:

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

k bij

Radio Rijnmond

Op zoek naar oud-collega’s
Ik werkte van 1962 tot 1968 in diverse
horecabedrijven in Rotterdam: Erasmus, Engels, Rijnhotel en Holbein.
Begonnen als leerling en na mijn
diensttijd als chef de rang. Ik zoek
diverse oud-collega’s uit die tijd. Ruud
Bos (lange Ruud), Ron van Hoeven,
Aad Pikaar, Hans Offermans en van
Holbein: Joop St.Nicolaas en Jerry?
Misschien dat iemand ze nog kent en
weet wat er van ze geworden is. Zelf
heb ik als 22-jarige Rotterdam verlaten en ben nu 77! Kom wel eenmaal
per jaar de Maas ruiken als getogen
Rotterdammert.

luister live
iedere vrijdag om
11.20 uur in het progra
mma
Dwars door Rijnmond

Vogels in hun vlucht
Mijn vader Henk Bos heeft voor de Rotterdamse Schouwburg voor een kunstenaar ‘Vogels in hun vlucht’ mogen maken
en lassen en branden in zijn smederij in
de Josephstraat 156 In Rotterdam. Maar
wie is de ontwerper van deze metalen
vogels? Mijn vader heeft ze later in het
klein gemaakt en die hingen altijd bij ons
boven de schoorsteen. Tevens is mijn
vraag: staan zij nog ergens in een depot?
Waar zijn ze gebleven? U kunt mailen
naar Marijkebos@planet.nl of bellen naar
0184-683136.

Theo van der Horst
t.horst5@chello.nl
Inzameling schoenen voor
daklozen
Na een succesvolle actie in 2020
zamelt de ReShare Store ook dit
jaar weer schoenen in voor dak- en
thuislozen. Van 1 november tot en
met 18 december kunnen herdraagbare schoenen worden ingeleverd bij
de ReShare Store in Rotterdam, in
ruil voor 25 procent korting op een
artikel naar keuze. De ingezamelde
schoenen worden, in samenwerking
met opvangcentra, rondom de kerst
weggegeven.
Het aantal daklozen tussen de 18- tot
65-jarigen in Nederland ligt rond de
40.000 (CBS). Deze mensen lopen
gemiddeld zo’n 40 kilometer per
dag! Daar slijten schoenen snel van,
terwijl zij vaak geen geld hebben voor
nieuwe schoenen. Daarom wil de ReShare Store hen eens in iemand anders’
schoenen laten lopen. Dus heeft u nog
herdraagbare schoenen over? Lever
die dan in en krijg als dank 25 procent
korting op een artikel naar keuze. Zo
maakt u niet alleen iemand anders blij,
maar helpt u het milieu ook nog een
handje.
Herdraagbare schoenen kunnen tussen
1 november en 18 december worden
ingeleverd bij de ReShare Store aan de
Korte Hoogstraat 11-13 in Rotterdam.
Er is vooral behoefte aan mannenschoenen, maar alles is welkom. Extra
donaties zoals mutsen, handschoenen,
shawls en sokken zijn ook hard nodig.
Er wordt samengewerkt met lokale
opvangcentra, zodat de schoenen bij
de juiste mensen terecht komen.
ms Corine
In 1956 kwam ik als veertienjarige
te wonen aan de Kerkwervesingel
in Pendrecht en daar hadden we een

buurman, genaamd (Piet?) Pauwe. Hij
was machinist op een sleepboot met
bovengenoemde naam. ms Corine.
In 1956 of ‘57 kreeg ik van hem de
kans mee te varen van Rotterdam naar
Mannheim. In een tijd dat buitenlandse reizen nog niet heel gewoon waren
en op mijn leeftijd was dat natuurlijk
fantastisch.
De machinekamer was streng verboden gebied, ik mocht er alleen een blik
in werpen en was diep onder de indruk
van de motoren, die de nodige trekkracht moesten leveren. Nu lag daar
ook niet mijn belangrijkste interesse.
Ik had me een fraaie, langwerpige
kaart aangeschaft van de Rijn, waarop
allerlei afbeeldingen stonden van
interessante plaatsen. De kastelen
bijvoorbeeld, zoals Ehrenbreitstein en
Schloss Stahleck. Niet te vergeten ook
de Lorelei, waarvan de betoverende
zingende nimfen mijn puberziel zeer
aanspraken. Aangezien zo’n sleepboot
stroomopwaarts met lading niet zeer
hard ging, er staat me bij ongeveer 5
km p/u, kon ik dat zittend voorop het
schip prachtig bekijken. Aan boord
was het niet bepaald druk: behalve
ons tweeën alleen de kapitein en zijn
vrouw. Hun naam weet ik niet meer,
maar ik hoop dat onder de lezers van
De Oud-Rotterdammer wat namen
opborrelen en wetenschap hoe het
verder met de ms Corine is gegaan.
Dat hoor ik graag!
Leon van Schie
leonidas@caiway.nl

Spido

DE LEUKSTE UITJES
OP HET WATER
De laatste kaarten te bestellen op:

www.spido.nl

Quirine Lodder
Ik zoek Quirine Lodder, dochter
van Cornelis Lodder, gehuwd te
Rotterdam op 26 maart 1959 met
Maria Janzée, geb. september 1935
te Rotterdam en in 1960 wonend op
de Dordtselaan 204c. Zij kan ons
mogelijk meer vertellen over wat haar
grootmoeder Johanna Teuntje Maria
Leijten, geb op 27 maart 1915 te Rotterdam en haar moeder en het broertje
van haar moeder meegemaakt hebben
in de straat waar zij in de Tweede
Wereldoorlog woonde?

“De Iris en De Papaver” onder leiding
van Mejuffrouw Vroon. Ik zou het zo
leuk vinden om iets van haar te horen,
misschien zijn er oud-Rotterdammer
lezers die mij kunnen helpen, familie,
vrienden of misschien Nel Vink zelf
wel!

tel. 070-3010408

Toos Veenendaal
toosveenendaal@aol.nl

Dik Happé
dikhappee@gmail.com
Boek gezocht
Ik heb vroeger in de Watergeusstraat gewoond. Nu ben ik op zoek
naar het boek ‘Rotterdam in de 20e
eeuw. Delfshaven Schiedamseweg
en omgeving’. Helaas is het bij De
Oud-Rotterdammer uitverkocht. Kan
iemand mij helpen? Zie uw berichten
via e-mail tegemoet. Alvast hartstikke
bedankt.
Rik Nab
a.nab66@upcmail.nl
Oud-collega gezocht
Ik ben op zoek naar Nel Vink, in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw hebben wij op de Van de Berghstichting
gewerkt in Noordwijk. Zij was toen
woonachtig in Bergschenhoek en ik
in Rotterdam (en later in Den Haag).
Wij werkten samen in de paviljoens

Start gaarkeukens in hongerend Rotterdam
Het nieuwste ﬁlmpje van Bas Romeijn gaat over de start van de gaarkeukens
in hongerend Rotterdam. Toen de geallieerde legers Zuid Nederland bevrijdden, stokte daardoor de aanvoer van kolen uit Limburg naar het bezette West
Nederland. Kolen waren de brandstof voor verwarming en het maken van
elektriciteit en gas, en de voorraad slonk snel. Elektriciteitscentrales en de
gasfabrieken vielen stil, met de winter in aantocht. De Nederlandse Spoorwegen staakten, om de bezetter tegen te werken. Als straf voor de spoorwegstaking legden de Duitsers het transport van voedsel naar het westen
van Nederland een tijd stil. Door het gebrek aan brandstof en aanvallen door
vliegtuigen was vervoer van voedsel over land of water heel moeilijk. Op de
distributiebonnen kon men steeds minder voedsel kopen. Er werden kleine
noodkacheltjes ontworpen en de bomen in de parken werden stiekem gekapt

extra uitgebreide rondvaarten van 2,5 uur

20 NOVEMBER EN 18 DECEMBER
Voor een onvergetelijke indruk van de bedrijvige wereldhaven is deze uitgebreide rondvaart van 2,5 uur een aanrader. Scheepswerven en- reparatiebedrijven, pijpenleggers, Roll
ON - Roll OFF, droogdokken of de efficiënte overslag van miljoenen containers.
Inschepen: 10.30 en 13.30 uur
Opstappen: Spido ponton, Willemsplein
Toegang: Volwassenen € 25,50
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14,85
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TANTE POST
Weggevallen naam
Bij het artikel ‘Opgroeien in Overschie’ in het vorige nummer van deze
krant is helaas bij de opmaak van de
pagina de naam van de schrijver en
zijn e-mailadres weggevallen. Dat
maken we graag goed, zodat lezers die
dat willen eventueel contact met de
schrijver kunnen opnemen. Het betrof
Kees van Rijswijk. Zijn e-mailadres is
c.rijswijk45@gmail.com
Lelijk Eendje
Omdat je als jonge leraar niet veel verdiende en toch af en toe naar Frankrijk
wilde, was het het beste een Deux
Chevaux te kopen. Tot dan toe was
een automobiel voor de elite. Maar
de directeur van Citroen bedacht een
auto die niet zwaar was en waar vier
personen in konden zitten. Het vehikel
moest 1 op 30 rijden. Het moest vijftig
kilometer per uur rijden, er moesten
vijftig kilo aardappels in mee kunnen
en een mand eieren die heel bleven.
De wonderauto veroverde Nederland
en werd ondankbaar de Lelijke Eend
genoemd. Wat nou, lelijk? Wat een
gelukkige jaren waren dat.
Anton de Man
ademan@planet.nl
La Bonne Auberge
Terugkomend op het artikel van 2
november 2021, hebben mijn vrouw
en ik ook onze receptie en diner in
La BonneAuberge op 23 september
1969 laten plaatsvinden. Echter toen
wij met ons gezelschap aan het eind
van de middag arriveerden, bleek dat
het personeel onze boeking vergeten
was. En daar stonden we dan. De zaal
(1ste verdieping) waar onze receptie
en diner moest plaatsvinden was
nog geheel gevuld met klanten. Het
bedienend personeel was lichtelijk
in paniek en na het nakijken in het
bookingsregister werd het hun geheel
duidelijk. Er werden stoelen her en der
neergezet en wij moesten wachten tot

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.

Müllerpier
Een mooie foto in de
rubriek ‘Rijnmond
vanuit de wolken’ in De
Oud-Rotterdammer van
19 oktober, die mij in
gedachten terugbrengt naar
minstens zo mooie tijden
als het heden. In dezelfde
maand als waarop de foto is
gedateerd (augustus 1964)
heb ik met de “Batavier V”
(het middelste schip van
de drie op de foto van de
Müllerpier) een mooie reis
gemaakt naar Londen en
Casablanca. Dit schip had in
die periode een witte romp,
maar heeft ook gevaren in
een zwarte uitvoering. De
lading bestond vooral uit
stukgoed. Toen ik slaagde Foto: (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester E7473 Rotterdam Haven 20-08-1964
voor mijn mulo-examen,
was dat voor mijn vader – kapitein bij rederij WmH Müller & Co – aanleiding zijn best te doen mij een reis met dit schip
te laten maken. Onder gezag van zijn collega-kapitein Van Heerde (dacht ik), trok een sleepboot ons uit de hoek van de
St. Jobshaven en de reis begon. Ik was aangemonsterd als sur-numerair; een titel die alleen werd gebruikt als je weinig
waarde kon toevoegen aan het vereiste zeemanschap aan boord, maar in de “huishouding” kon ik mij tamelijk verdienstelijk maken. Met elke dag voor dertien bemanningsleden op het achterdek en in de zon aardappelen schillen en zo nog wat
taken, had ik het prima naar mijn zin. Over de lange deining voeren we richting Marokko en op de rede van Casablanca
gingen we voor anker wegens tijdelijk plaatsgebrek aan de kades. Nog steeds herinner ik mij levendig de aanblik van die
witte stad (die zijn naam dus eer aandoet) op die ochtend bij zonsopkomst, tegen de verder weg gelegen achtergrond van
goudgeel gekleurd zand.
Ik heb nog een herinnering aan de Müllerpier; net na mijn 18e verjaardag ging ik ‘s morgens een keer met mijn vader in
zijn auto mee. Terwijl hij aan boord was, nam ik de gelegenheid te baat wat te oefenen voor mijn rijexamen op het binnenterrein, waar nauwelijks of geen (verkeers-)activiteit was. Ik waande mij onbespied, maar ineens klonk daar over het
hele terrein uit de microfoon “Wil de bestuurder van de Ford Taunus onmiddellijk zijn ritten staken”....
John Schuur (j.schuur36@upcmail.nl)

de laatste klant klaar en verdwenen
was. Buiten dit is het toch een gezellige avond geworden. Echter zoals Ton
Kuster in zijn stuk schrijft, hebben
wij geen ﬂesje wijn en geen cadeaukaart gekregen om een jaar later op
de trouwdatum hetzelfde menu gratis
over te doen. Achteraf gezien had dit
wel van toepassing geweest. Intussen
zijn wij nog steeds gelukkig getrouwd.

Willem Willems
Steur 43, 2986 SH Ridderkerk
wwillems43@gmail.com
Jeugd op Kaap in vogelvlucht
Rotterdam mijn stad, daar waar ik ben
geboren en speelde langs de Nieuwe
Maas.
De geur van teer en touw, grote

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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:

Uw naam
Adres
Woonplaats
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.

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

Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

schepen voorbij zag varen, wat voelde
ik mij thuis.
Mijn stad Rotterdam, we gingen verhuizen, ik wilde toch niet weg.
Van deze heerlijke plek, voelde het
gemis in mijn jonge meisjes botten.
Was lang ontheemd, droomde jaren
later nog dat ik in jouw straten liep.
Verdwaald de weg kwijt, maar nu een
dierbare herinnering met het water als

middelpunt.
Jongens duikend van een meerpaal,
wat een risico, wat een helden.
Het rangeerterrein zo spannend, klimmen in oude treinwagons.
Woensdagmiddag naar de speeltuin,
vijf cent in het seizoen.
De straat om te spelen, knikkeren,
verstoppertje, tikkertje en bokkiespringen.
‘s Winters met zijn allen, al glijdend
en glijdend, een mooie ijsbaan maken.
Maandag wasdag, vrijdag vis voor wie
katholiek was.
Moeders waren altijd druk, alles moest
schoon ook de deurbel werd gepoetst.
Tweemaal per jaar grote schoonmaak,
matten kloppen, boenen, soppen.
Zaterdags lopend naar de markt, met
tassen vol terug.
Steeds even stoppen, wisselen van
hand, veel kwam aan de deur.
Bakker, melkboer, groenteboer, voddenboer, schillenboer en de scharensliep.
Boodschappen bij de Vivo of de Gruyter, met het snoepje van de week.
Suiker, stroop en zout los afgewogen,
kofﬁe kon je in de winkel malen.
Financiële krapte? kopen op de pof,
eenmaal in het jaar als traktatie een
tompouce.
School veilig en geborgen, na school
spelen in de zandbak, eerst thuis
afmelden.
Dan mocht je weer, soms als je een
hoge berg had gemaakt.
Kreeg je, óh trots, er een vlaggetje op,
wat rook het lekker, dat zand.
Zaterdagmiddag voor een duppie ﬁlmdoek vol cowboys en indianen.
Dikke tranen huilen bij Rintintin,
liefde voor ﬁlm nooit meer overgegaan.
Mijn jeugdherinneringen zijn als
een lang vervlogen ﬁlm, een beetje
heimwee, een paar tranen, maar vooral
plezier.’
Herma Bamberger
Herma.bamberger@ziggo.nl

De Oud
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

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

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.

Fotografie:
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.
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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.

Jan Verbiest
Kattewacht 1, 3247 CK
Dirksland
0187-602927/0652-258748
info@studioverbiest.nl

Jules Deelder
In ‘Ken je dit nog’, nr. 253,
vindt Paul Hof het vreemd, dat
Jules Deelder als Rotterdammert altijd zo positief over
Amsterdam sprak en schreef.
Dat is mij nooit opgevallen. Ik
ben alleen bekend met Deelders mening over onze hoofdstad, zoals hij die verwoordde
in zijn anti-Amsterdam retirade
“De ziekte van Hedel”. Op
YouTube al een miljoen keer
beluisterd. Van harte aanbevolen!
Hofje van opa
Bij het lezen van De Oud-Rotterdammer van 5 oktober stuitte ik op een leuke foto. Het betreft het artikel over oude hofjes en op de bijgeplaatste foto herkende ik mijn grootvader van moeders kant. Mijn
opa was Johannes Huijsman, geboren op 22-10-1882 te Geervliet. Hij is overleden in december 1964.
Na lange tijd gewoond te hebben in de Verboomstraat op Charlois, verhuisden opa en oma, toen zij
op leeftijd waren, naar dit hofje. Het waren voor die tijd erg aardige huisjes. Het Charlois van de jaren
zestig heb ik als erg gezellig ervaren.
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Locatie: Beter Zien en Horen
Binnenhof 54 Rotterdam. Naast de Lidl in het Winkelcentrum, wij werken met
Zorgdomein. Bel voor uw afspraak, GRATIS nummer (ma t/m za)
9.30 tot 17.00
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*Informeer naar de voorwaarden
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Ook voor de winnaars van de nieuwe puzzelprijsvraag hebben we
weer een boek van Tinus en Bep de Does klaarliggen. Ditmaal
gaat het om ‘Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw’.

37
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De oplossing van de vorige puzzel ging over het ingaan van de wintertijd en luidde:
44

45

46

Denk
aan de vogels in 48
de wintertijd
47
50

Wilt u kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending
bij ons binnen is voor donderdag 25 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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Velen hadden dat goed. Uit alle inzenders hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder het fraaie naslagwerk ‘Rot54
56 Dijkzigt
57 Scheepvaartkwartier
58
terdam
Oude55en Nieuwe Weten Middelland
in de5920e eeuw’60van Tinus en Bep de Does
krijgen toegestuurd.
De
prijswinnaars
zijn:
B.
van
Vliet,
Ineke
van
Oers,
C.
Zondervan, G.P.H. Bakker en M. van
61
62
63
64
Rixoort.
65

66

67

72
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73

77
Horizontaal

Multifocaal specialist sinds 1960

21

26

30

0800-7075

Lopende actie 2de bril Gratis, leverancier van o.a. Zeiss

Puzzel mee en win !!!
22

Anton de Man
ademan@planet.nl

Iedere week keuringsarts en Oogarts aanwezig 52 weken per jaar,
knip uit en bewaar !!!!

14

18

Scheffer en Vroon
Legendarische banketbakkers op de Lijnbaan en op de
Walenburgerweg. Wij hadden
destijds een heel mager zusje
van 17 jaar. Vader, moeder
en wij waren ongerust. Maar
zij had een vriendelijk lachje.
Daarom mocht zij winkelmeisje worden bij Van Beek

Gratis Rijbewijskeuringen

KRUISWOORDPUZZEL

G.H. Klaassen-Rosenbrand

op de Strevelsweg. Ook zo’n
koekjeskunstenaar. Drie
maanden later zag zij er uit als
Hollands Welvaren. Bolle toet,
twinkelogen en dikke armen.
De aanbidders verdrongen
elkaar rond de tompoezen.
Gerard Cox zou zingen: “Drink
nog een glas op wat vroeger
was, die ouwe tijd.”
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1. Amerikaanse stapdans; 7. gammel vervoermiddel; 12. paleis in Apeldoorn; 13. voor de bakker; 14. algemeen
82
83
84
85
Nederlands persbureau (afk.); 15. film van Spielberg; 17. vergrootglas; 19. weg met bomen; 21. heden; 22. asvaas;
24.86categorie drugs; 27. woud; 28. vensterglas; 30. aanwijzend voornaamwoord;
31. familielid; 32. zwemvogel; 33.
87
kledingstuk; 35. dienstkleding; 37. gevangen verblijf; 38. driezijdig geslepen glas; 41. ongeschaafd; 42. knaap 2(knul);
44. boterton; 46. nagemaakt (nep); 47. koude lekkernij; 48. publieke vrouw (Barg.); 49. gebogen; 50. laag (verdorven);
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GRATIS TAXATIE
VAN GOUD,
ZILVER EN MUNTEN

Horizontaal 1. Amerikaanse stapdans; 7. gammel vervoermiddel; 12. paleis in Apeldoorn; 13. voor de
bakker; 14. algemeen Nederlands persbureau (afk.); 15. film van Spielberg; 17. vergrootglas; 19. weg met
bomen; 21. heden; 22. asvaas; 24. categorie drugs; 27. woud; 28. vensterglas; 30. aanwijzend voornaamwoord; 31. familielid; 32. zwemvogel; 33. kledingstuk; 35. dienstkleding; 37. gevangen verblijf; 38.
driezijdig geslepen glas; 41. ongeschaafd; 42. knaap (knul); 44. boterton; 46. nagemaakt (nep); 47. koude
lekkernij; 48. publieke vrouw (Barg.); 49. gebogen; 50. laag (verdorven); 52. plaats in Gelderland; 54.
wapenspreuk (leus); 56. nagerecht; 58. doorschijnend en hard; 61. waterdoorlatend; 62. kleur van de boete; 64. plaats in de Ardennen; 65. Indisch gewoonterecht; 67. deel van een week; 68. bierkraan; 70. vlees
op een stokje; 72. brandstof; 73. Europeaan; 76. kleine afgelegen plaats; 77. Rolls Royce (afk.); 78. elektronicamerk; 79. koppel (stel); 81. mobiele eenheid (afk.); 82. plaats in Gelderland; 83. fijne leersoort; 84.
ouderdomsuitkering (afk.); 86. Amerikaanse zangeres; 87. op kleinere afstand.

Rotterdam-Centrum
Rotterdam-Zuid
Hoogstraat 197
Dorpsweg 74
3011 PM Rotterdam-Centrum
3083
LD Rotterdam
Verticaal 1. bloemenverzendorganisatie; 2. extra large (afk.); 3. doortochtgeld; 4. tuinbloem; 5. in zeer
goede
conditie;
6
ontembaar;
7.
geluidsniveau;
8. jachtwild; 9. rivier in Oostenrijk; 10. kanaalpeil (afk.); 11.
plaats

010
- 480 30 01
010 - 302 05 51
in Utrecht; 16. open plek in een bos; 18. explosieven opruimingsdienst (afk.); 20. Turkse bevelheb-

ber; 21. kloosterzuster; 23. rijstgerecht; 25. licht breekbaar; 26. uiting van droefheid; 27. Europeaan; 29.
inwoner van Moskou; 32. onverwachts; 34. koninklijke militaire academie (afk.); 36. merk chocoladepasta;
37. halsboord; 39. mikpunt van algemene spot; 40. dierentuin in Amsterdam; 42. zijn geboortedag vierend; 43. Japanse emoticon; 45. troefkaart; 46. reuzel (smeer); 51. eikenschors; 53. priem; 54. voorstelling in lijnen; 55. grondstof voor linnen; 56. onduidelijke; 57. geneesheer; 59. getand werktuig; 60. metaalwerkplaats; 62. deel van een boek; 63. Chinees vaartuig; 66. mannetjes bij; 67, genetisch materiaal (afk.);
69. Pan American Airways (afk.); 71. afgericht; 73. een eik van schors ontdoen; 74. Noord-Europese taal;
75. verbinding van kleding; 78. oude naam voor FC Den Haag; 80. gordijnrail; 82. en dergelijke (afk.); 85.
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Direct plek! tie

Met WLZ VV4 of 5 zorgindica

Wonen in
een gezellige
sfeer mét
persoonlijke
aandacht
Voel u thuis in Hoppesteyn
U heeft zorg nodig en hebt een CIZ indicatie VV4 en in voorkomende gevallen
is een VV5 ook mogelijk, maar u wilt zo zelfstandig mogelijk blijven wonen, op
een manier die bij u past. Bij Hoppesteyn luisteren we naar u en bieden we in
samenspraak persoonsgerichte zorg. Een huis waar u zich snel prettig en thuis
voelt. Zorg én welzijn gaan bij ons hand in hand.

Wonen

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

Welzijn

Er zijn veel faciliteiten zoals een gezellige brasserie, kapper, een eigen winkel
en winkels in de omgeving. De brasserie is ook open voor de buurt en heeft een
heerlijk terras aan De Boezem. Daarnaast is er een uitgebreid activiteitenaanbod
zoals schilderen, sjoelen, beweegacitviteiten, optredens en nog veel meer!

Zorg

De zorg wordt geboden met aandacht voor u en uw wensen. Vanuit ons
vakmanschap geven we de zorg die we met u afspreken. Deze afspraken nemen
we in een zorgplan op. Daarnaast zijn er verschillende faciliteiten in huis, zoals een
pedicure en een fysiotherapeut.

Interesse in een rondleiding?

Proef de sfeer van Aafje Hoppesteyn. Wilt u meer informatie over de voorwaarden
of een rondleiding? Bel naar 088 8 233 233, onze klantadviseurs vertellen u graag
over de mogelijkheden.
Onze vacatures bekijken?

