
“Kun jij iets zien, Jan?” Vol 
spanning stonden Go de Ja-
ger en ik naar Jan Kerkhofs 
pyjamapijpen, bovenop een 
tafel met daarop een stoel, te 
kijken. “Eigenlijk geen moer. 
Dat spleetje is te smal. Ik zie 
wel zusters heen en weer 
lopen met een karretje met 
slangetjes erop. Veel bewe-
ging, maar verder zie ik niks. 
Snappen doe ik het niet.”

We hebben het nu over Zaal 1, het 
mannenpaviljoen 2 in de Boezem-
barakken, afdeling tuberculose, 
Crooswijk, oktober 1952. Dit jaar 70 
jaar geleden... Jan gluurde door de 
boven- en ondervitrage, die aan de an-
dere kant van het glas hing van de zaal 
naast ons. Eerst hadden we braaf in 
ons bed op het ontbijt liggen wachten, 
maar toen dat nooit kwam, snapten we 
wel dat er iets aan de hand was. Maar 
ja, we durfden ook niet zomaar uit bed 
te stappen. Dat mochten we niet!

Marteling
Uiteindelijk overwon onze nieuws-
gierigheid het toch van het verbod. 
Zelfs de deur naar de gang zetten we 
op een kier. We zagen daar verschil-
lende mannen met betraande ogen wat 
verdwaasd ronddwalen. Ineens zagen 
we het karretje uit de zaal naast ons 
op de gang verschijnen. Wij doken als 
een haas het bed weer in. Even later 
kwamen enkele zusters bij ons de 
zaal op. “Nou, Go, jij mag als eerste.” 
Wat bleek... bij alle patiënten werd 
die morgen maaginhoud opgezogen 
om het te onderzoeken. Een slange-
tje werd via het keelgat naar binnen 
gebracht. Je had het gevoel of je stikte. 
Voor ons, als negenjarigen, was het 
een regelrechte marteling.
In later jaren heb ik nog wel eens 
een dergelijk maagonderzoek gehad. 
Maar toen kreeg ik een plaatselijke 
verdoving en vertelde de zuster wat 
er ging gebeuren. Het was niet half zo 
belastend als het onderzoek dat wij 
in 1952 kregen. Wij waren volkomen 
onvoorbereid. “Over een paar maan-
den weer, jongens”, met die woorden 

vertrokken de verpleegsters. Ons 
een beetje meewarig aankijkend. Wij 
vonden de keren daarna dat ‘slangetje 
slikken’ een traumatische ervaring. 
Als we wisten dat het ging gebeuren, 
sliepen we de halve nacht niet.

Lievelingetjes
‘s Middags kwam longarts De Lange 
hoogstpersoonlijk bij ons kijken. Hij 
wilde weten hoe zijn jongste patiënten 
het doorstaan hadden. “Jullie waren 
kranige jongens vanmorgen, heb ik 
gehoord”, zei hij. Nou, wij geloofden 
daar niks van. Ook directrice Schreu-
der, die wij vanwege de vele rimpels 
in haar gezicht en het haar strak onder 
het verpleegsterskapje de bijnaam 
‘de tijgerin’ hadden gegeven en de 
strenge, maar rechtvaardige hoofdzus-
ter Wulfrath, met haar donkere, dwin-
gende ogen, die jou precies konden 
zeggen wat je wel en niet mocht doen, 
gaven acte de présence. Ergens kon je 
wel merken dat wij de lievelingetjes 
van de paviljoens waren.
Hoe kwamen wij, jongens van negen, 
in de Boezembarakken terecht? Dat 
zat zo. In maart van dat jaar kwam 

de huisarts van Heijplaat, dokter 
Ringeling, persoonlijk op de fi ets bij 
ons aan de deur. Hij vertelde dat na de 
Mantoux-krasjes, die alle leerlingen 
van onze school op de bovenarm 
hadden gekregen, gebleken was dat ik 
aan tu-ber-cu-lo-se leed. In m’n herin-
nering sprak hij dat woord heel ernstig 
uit. Het hele gezin zat verstijfd aan 
tafel. Wat waren de consequenties? Ik 
mocht niet meer naar school, moest 
thuis kuren, dus veel in bed rusten. 
Vriendjes mochten beslist niet op be-
zoek komen. Enkele dagen later bleek 
er een hele uitbraak van tbc bij ons op 
school te zijn. Totaal waren er dertien 
kinderen besmet. Hoe? Door onze 
eigen klassenjuf van combinatieklas 
3 en 4! Zij bleek open-tbc te hebben, 
een zeer besmettelijke vorm.
Het thuiskuren bleek geen succes voor 
de hele groep. Er werd overwogen 
ons allen over sanatoria in het land 
te verdelen, maar gelukkig wendde 
de directie van de RDM haar invloed 
aan en werd naar een mogelijkheid in 
de buurt van Rotterdam gezocht. Dan 
konden onze ouders, arbeiders van 
scheepswerf de RDM, hun kinderen 

toch wekelijks blijven bezoeken. 
Zo werden het de Boezembarakken. 
Probleem: daar werden geen kinderen 
met tbc verpleegd, wel volwassenen, 
dus speciaal voor ons werden aparte 
zalen ingericht. De meisjes bij de 
vrouwen in Paviljoen 1, wij in twee. 
Augustus 1952 verhuisden we met 
taxi’s vanaf Heijplaat er naartoe. In 
mei, juni of juli 1953 kwamen we 
weer thuis, afhankelijk van hoe snel je 
weer beter verklaard was.

Veel te dik
Nu, na 70 jaar, vraag ik me wel eens 
af hoe het de rest van de groep is ver-
gaan: Ria de Jager, Nel Jonker, Pleu-
nie Scherpenisse, Janny de Roode, 
Ineke Verhoeks, Atie Koster, Truus 
Zwaal, Jan Kerkhof, Gerard Ton, Nico 
Vogelenzang, Corry Jonker, Willie 
Gielen? Slechts met Go de Jager heb 
ik nog contact.
Bijna 500 dagen heb ik gekuurd, 
buitengesloten van het normale, leuke 
leventje dat je als gezonde jongen had 
kunnen hebben. Toen wij weer thuis 
kwamen, waren we in het begin veel 
te dik, moesten opnieuw op schoenen 

leren lopen, had ik een klein zusje dat 
een beetje bang voor me was. Je zag 
haar bijna denken: wie is die vreemde 
dikke jongen in ons huis? Voor allerlei 
schoolvakken bijlessen krijgen; het 
zijn zo maar wat problemen die me 
zijn bijgebleven.
Later, bij de beroepskeuze, vielen be-
paalde beroepen automatisch af omdat 
je geweigerd werd als je deze ziekte 
had gehad (leger, marine, douane). 
Slechts een enkeling had er een klein 
voordeel bij: mijn eigen broer. Hij 
zat in ‘t Harde bij het onderhoud van 
de Centuriontanks. Eén dag per jaar 
kreeg hij extra verlof om in Amers-
foort te worden gekeurd op tbc. Hij 
noemde dat zijn ‘status aparte’, die hij 
dankzij mijn vroegere ziekte genoot.
Corona is het probleem van nù, Net 
na de oorlog was tbc een groot gevaar, 
met landelijk soms onvoorspelbare, 
grote uitbraken, net als op Heijplaat in 
1952. Nu nog steeds een gevaarlijke 
ziekte, maar wel in de marge, hopelijk 
gebeurt dat met corona ook!

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl  

 ‘Slangetje slikken’ in Boezembarakken   
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Uitvaart al vanaf: € 1.499,00
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel

Tel. 010 - 75 28 837
www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 418 23 33  |  www.hess.nl
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Marja

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 jan. 2022 om 12:06 heeft Timo <Timo@deoudrotterdammer.nl> het volgende geschreven: 

Marja, 
  
Hoe gaat het met jullie ? 
  
Vast even een kattebel om volgende week je advertentie te kunnen maken. 
Met vriendelijke groet,

Timo Pauw
Media-Adviseur 
Afwezig op Maandag
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Fashion for
Curvy Women
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer ver-
schillende veilingen waaronder een Kunst & Antiek, 
Design en een Juwelen & Horloges veiling. Ook uw 
objecten veilen we graag.
 
Neem gerust contact op met onze deskundige 
medewerkers of kom naar onze gratis taxatiedag 
(elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur). Wij beoordelen 
geheel vrijblijvend of uw objecten geschikt zijn voor 
veiling en hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

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

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

>   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 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 2,982 kilo

Nicola    
Nieuwe Aardappeloogst  

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 6,00

bandjeverstandje.nl

voorraad

>3.000
24 uursservice

tel. 06-53 438 087

Zolang het nog kan 
profiteer ervan! 

Kennismaking
Charmante vrouw 82 jaar zoekt nette man in 
Spijkenisse of omgeving. In het bezit van 
een auto en niet rokend.
Ik ben op zoek naar een maatje om te knu�elen 
(geen seks). Samen koken en reisjes maken en het 
thuis gezellig hebben is datgene wat ik zoek.

Reageren Brief onder nummer 22-03 
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113 | 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

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

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

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

De zaak van
vertrouwen

#samenvoordieren



Ik werd in 1938 in de Tweeboschstraat 
op nr. 122 geboren en woonde in 
1943, vanwege de scheiding van mijn 
ouders, in de Bajonetstraat op nr. 36 
bij mijn grootouders.

Luchtalarm
Op de bewuste dag zou ik met oma 
naar de Rösener Manszstraat gaan, 
waar een mevrouw iets met kleding 
vermaken zou doen of zo. Wij liepen 
rond 13.00 uur de straat in en zagen 
mijn tante (familie Groenwegen), die 
daar op de hoek op nr. 158a woonde. 
Oma zei tegen haar dat we straks 
nog wel even langs zouden komen. 
Plotseling ging het luchtalarm af en 
we haastten ons naar het bedoelde 
adres, waar de mevrouw al in de 
deuropening stond en ons snel naar 
binnen liet. We namen niet ver van 
de tuindeuren plaats en kregen wat te 
drinken. De moeder van mevrouw zat 
verderop in de kamer aardappelen te 
schillen. Mevrouw bleef bij de tuin-
deuren staan praten met oma. Ik keek 
nog naar de tuin, waar een hok stond 
met pasgeboren konijntjes. Ineens 
werd het, met veel lawaai, donker en 
vielen we op de grond.

Stofwolk
Ik herinner me dat ik op de knieën 
zat en oma gebogen over mij heen. 
Ze stond even op en zocht steun en 
vond een muur (vermoedelijk van de 
keuken) die meteen in elkaar viel,
De enorme stofwolk voor de gevel 
trok iets op en er lag een enorme berg 
puin waar eerst de tuindeuren waren. 
De veranda van boven hing nog, op 
vallen na, schuin naar beneden. Oma 
zag ergens links voor ons een gat in 
de muur, onder het aanrecht door en 
we hoorden een man roepen: “Als er 
nog levenden zijn dan hierheen.” We 
kropen zo goed mogelijk in de richting 
van het gat en werden naar buiten 
geholpen door de roepende man, die 
ons feliciteerde met ons geluk. We 
liepen naar de hoek van de straat, waar 
tante al wat spullen bij elkaar zocht, 
later bleken het toch eigenlijk niet de 
belangrijkste geweest te zijn.

Schuilkelder
De muren voelden heet aan vanwege 
de brand rondom en in het huis. We 
gingen met de neven en nichten, de 
jongste neef was zeven maanden oud, 
naar familie van mijn oom, die enkele 
straten verderop woonde en geen scha-

de bleken te hebben. 
We werden verschrikt 
en blij ontvangen en 
eerst afgestoft van-
wege alle stof dat van 
boven was gekomen. 
Oma had een tas met 
kalk van het plafond 
erin en een flinke snee 
in een knie. Ik had 
een snee in mijn kin, 
waarvan het litteken 
nog zichtbaar is. Ook 
daar werd voor ge-
zorgd en drinken voor 
de schrik ingeschon-
ken. Mijn opa ging 
‘s woensdags altijd 
kaarten in een buurthuis daar en kwam 
op weg naar huis door de straat en zag 
alles in puin en brandend. Hij wist dat 
wij die dag daar zouden zijn en dacht 
ons nooit meer terug te zien natuurlijk. 
Een schuilkelder, een soort aarden wal 
leek het, was ingeklapt en later werden 
daar drie broertjes, met armpjes om 
elkaar, dood gevonden.

Geen watje
Opa ging vol verdriet huiswaarts 
en uren later kwamen wij ook weer 
thuis en opa dacht spoken te zien. Ik 
heb hem altijd gekend als een echte 
bootwerker, geen watje dus, maar toen 
brak hij toch en huilde als een kleine 

jongen vanwege dat wij het hadden 
overleefd.
Wij hoorden later dat de mevrouw met 
tuindeuren en al naar buiten geblazen 
was en het, ondanks dat, ook over-
leefde. Haar moeder had minder geluk 
en is, met aardappelschilmesje in haar 
hand, dood gevonden. Mijn oom en 
tante hebben, met de neven en nichten, 
nog jaren in de Nicolaas Beetstraat 
40a gewoond.
Na 1950 zijn de neven en nichten door 
omstandigheden buiten mijn gezichts-
veld geraakt.

Monument
Het bombardement van de verdwaalde 
bommen van 33 vliegtuigen (van 

de aanvankelijke groep van 94) van 
het type B-17 en B-24 van het 8ste 
Amerikaanse Air Force wordt in de 
geschiedenis “Het vergeten Bombar-
dement” genoemd en zoals bekend is 
er op 31 maart 1993 een monument in 
Park 1943 geplaatst ter nagedachte-
nis ervan, maar mij staat het nog vers 
op het netvlies. Als ik het nieuws zie, 
denk ik nog elke dag aan de angst die 
mensen moeten hebben in de landen 
waar nog steeds en weer oorlog is als, 
zoals toen, het luchtalarm klinkt.

Harry Kramer
phkramer@gmail.com

31 maart 1943, die dag vergeet ik nooit 
Sommige dingen gebeuren in je leven die je, vanwege de heftig-
heid van het gebeurde, nooit meer vergeet. Het is bijna 80 jaar 
geleden, maar ik wacht het maar niet af en schrijf het nu op.
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Gevolgen geallieerd bombardement op Rotterdam op 31 maart 1943. Een 50 uur lang onder de puinhopen begraven 
3-jarig kind kan worden gered. Op de foto overbrengen naar een ziekenhuis door de Geneeskundige Dienst 

Wat was nou bijzonder aan die tijd? 
Ik herinner mij de zwarte schoolbor-
den met de sleuteltjes, die je zo af en 
toe met water mocht schoonmaken 
en de films die op zaterdagmorgen 
op de zolder vertoond werden. Soms 
gingen we een krentenbolletje halen 
bij bakker Van den Ham op de Hil-
levliet. Maar toen mijn rekenresultaten 
tegenvielen, besloten mijn ouders mijn 
broer en ons te laten overschrijven 
naar de Ds. Van Haeringenschool in de 
Millinxbuurt. 

Struikelblok
Deze school was waarschijnlijk om 
twee redenen aantrekkelijk: ik ging er 
een “half jaar terug” en behoorde in-
eens tot de beste rekenaars en dat hing 
samen met het feit dat de breuken nog 
niet behandeld waren: dat was name-
lijk mijn grote struikelblok geweest. 
Bovendien was er een wandelclub die 
hoge ogen gooide bij de zaterdagse 
wandeltochten in de regio. De afstan-
den varieerden van vijf tot maximaal 

twaalfeneenhalve kilometer.

Maar laat ik dat laten liggen.

Turken
Meester Van Camp was een heel fijne 
‘meester’, met een groot hart voor de 
kinderen die aan zijn zorgen waren 
toevertrouwd. Jaren nadat ik de school 
verlaten had, was hij de grote motor 
achter de contacten met de Turken aan 
de Putselaan en Slaghekstraat, die zich 
daar rond de jaren zeventig voor het 
eerst vestigden.

Ook leerden we bij Frans de provin-
cieliederen. Wie kent nog ‘Zuid-Hol-
land met je weiden’ en ‘Er ligt tussen 
Dinkel en Regge’? En werd geoor-
loofd en ongeoorloofd verzuim met 
verschillende kleurtjes onderscheiden.

COC
Na het overlijden van Frans werd voor 
mij pas duidelijk dat hij vele jaren 
betrokken was geweest bij het COC 

in Rotterdam en dat was 
wel een dingetje in die 
tijd.
Elke week leerden wij 
bij hem een psalm- of 
gezangvers en ik had 
daarvoor als enige leer-
ling elke week een tien.

Verzen
Eén van die verzen is 
me bijgebleven, dat was 
psalm 87: 3. De keus 
was waarschijnlijk op 
dit vers gevallen, omdat 
een klasgenoot was 
overleden: Jantje Kramp 
uit de Asterstraat. Hij 
was mijn vriendje en dat 
had deels te maken met het 
feit dat Jantje niet mee mocht doen 
met de gymles en dat was vanwege 
een hartprobleem. En laat ik nou niet 
alleen die jongen met een 10 voor het 
wekelijkse versje zijn geweest, maar 
ook (!) met een 5 voor gymnastiek. 
Jantje was op zondagmiddag met zijn 
jongere zusjes gaan touwtje springen 
en dat werd hem fataal.

Uit het “schoolschrift” lees ik over de 
boeken die werden voorgelezen, waar-
onder natuurlijk de beroemde boekjes 

van W.G. van der Hulst

Orgel
Toen ik vele jaren later in Barendrecht 
kennismaakte met Gerrit Barendrecht, 
één van de directeuren van de school, 
kwamen de herinneringen aan Frans 
vaak terug.
En mocht ik de rouwdienst voor deze 
onvergetelijke meester op het orgel 
begeleiden.

NB: Een groot sportman ben ik zelf 
nooit geworden, hoewel ik in mijn 

eigen kweekschooltijd regelmatig om 
de Kralingse Plas heen liep. Ieder die 
herinneringen aan meester Huiszoon 
en meester Van Camp wil delen, nodig 
ik uit op dit stukje te reageren!

Hans van Gelder
Klipper 31
2991 KK Barendrecht
0180-619113
kjvangelder@outlook.com

Frans van Camp, fantastische onderwijzer
Uit mijn lagere schooltijd herinner ik me nog goed de vierde klas 
aan de De Zwederstraat (de Paul Krugerschool). Dit was een 
zogenaamde septemberschool en ik zat met 48 medeleerlingen 
in de klas bij meester Frans van Camp, die afkomstig was uit 
Gorinchem. Twee christelijke scholen stonden er naast elkaar, 
een hervormde en een gereformeerde... kom er nog eens om!

De beroemde boekjes van W.G. van der Hulst (foto: Zonnebloem)
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht) www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
All inclusive busreizen

vanaf p.p.

€ 469www.dejongintra.nl/ebnih01 5-daagse busreis
All inclusive in het Teutoburger Wald

vanaf p.p.

€ 449www.dejongintra.nl/ebbit015-daagse busreis
All inclusive in de Eifel en Trier

vanaf p.p.

€ 459www.dejongintra.nl/ebwsm01www.dejongintra.nl/ebwsm015-daagse busreis
All inclusive in Ost-Friesland

vanaf p.p.

€ 4895-daagse busreis
All inclusive in Zeeuws-Vlaanderen

vanaf p.p.

€ 439 www.dejongintra.nl/ebwit015-daagse busreis
All inclusive in Drenthe

www.dejongintra.nl/eboos01www.dejongintra.nl/eboos01

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling    ✔ Gratis omboekservice    ✔ Zekerheid tijdens uw reis

NIEUW!

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15



Ken je dit nog? 

 257   

 259   Nr.

Nr.

D

Kent u dit nog? Duidelijk een herdenking op deze foto? Maar voor wie of wat? En bij welk standbeeld? 
Bent u er zelf wel eens bij geweest? Heeft u er herinneringen aan? We zijn weer benieuwd! Deel uw 
verhalen, anekdotes en opmerkingen met ons, zodat wij ze kunnen verwerken in een nieuwe pagina 
van ‘Ken je dit nog’ over vier weken. Schrijf naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.
nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

Judith de Heide: “Pim Doesburg natuurlijk. Hij 
is destijds ook nog trainer bij Neptunus geweest, 
die toen nog op de zondag speelden. Bij thuis-
wedstrijden had-ie de omzet van zaterdag van 
zijn zaak in zijn binnenzak. Hij was echter als 
de dood dat het uit zijn binnenzak zou vliegen 
als-ie opsprong langs de lijn. Aardig stapeltje 
guldenbiljetten gaf hij dan tijdens de wedstrijd 
achter de bar af ter bewaring. Het gaf de barda-
mes een ongemakkelijk gevoel. Ze legden het 
bedrag tijdens de wedstrijd dan ook maar even 
in de kluis voor de veiligheid/zekerheid. In die 
tijd waren pinbetalingen nog een verre utopie.”

Ruud Kuipers: “Dit is Pim Doesburg. Hij de-

buteerde op 18-jarige leeftijd bij Sparta en ging 
later naar PSV. Ook speelde hij tussen 1967 en 
1981 bij het Nederlands elftal. Na 25 jaar stopte 
hij in 1987 op 43-jarige leeftijd als doelman en 
was daarmee recordhouder met 687 wedstrijden 
in de eredivisie; dat record staat vandaag de dag 
nog. Na zijn actieve loopbaan als doelman werd 
hij keeperstrainer, onder andere bij Feyenoord. 
In die tijd werkte ik bij een transportbedrijf in 
ploegendienst en dan had ik overdag wel eens 
tijd om bij de trainingen te kijken. Pim was heel 
fanatiek en nam geen blad voor z’n mond. Op 
een keer kwam hij naar me toe met commentaar 
op mijn Heerenveenpetje dat ik altijd op had. 
Toen ik hem vertelde dat ik uit Friesland kwam 

en dat petje van een oud-
Spartaan (Michel Breuer) 
had gekregen, kon hij het 
wel waarderen. Pim Does-
burg was een icoon en is 
helaas te vroeg overleden.”

Jan Reijm: “Op de foto 
zien we Pim Doesburg, de 
keeper van Sparta en later 
ook PSV. Ik herinner me 
dat het een bloedfanatieke 
keeper was, die niet alleen 
zijn medespelers uitkaf-
ferde als er een tegengoal 
was gevallen, maar ook 
zichzelf als hij vond dat hij 
een blunder had gemaakt. 

Geweldige sportman, topmentaliteit. Niet alleen 
in belangrijke wedstrijden, hoor. Ik zag ‘m een 
keer aan het werk toen hij was uitgenodigd bij 
voetbalvereniging Nieuwerkerk, ik geloof tij-
dens een jeugdkamp of iets dergelijks. Hij mocht 
penalty’s keepen die de jeugdspelertjes op hem 
afvuurden. Hij liet ze echt niet zomaar door om 
kinderen te plezieren. Nee, nee, hij probeerde ze 
allemaal te stoppen. En als dat niet lukte, stond 
hij in zichzelf te schelden. Haha! Prachtig! Later 
is hij, met z’n wat hese stem, lang de steun en 
toeverlaat geweest van menig doelman voor wie 
hij de keeperstrainer was. Een sieraad voor de 
voetbalsport.”

Albert Visser: “De man in het gestreepte over-
hemd, die een bal geeft aan een groepje kinde-
ren, is Pim Doesburg. Hij keepte vroeger onder 
andere bij Sparta. Hij had ook een sportwinkel, 
als ik het mij goed herinner.”

Joke Spaans: “Pim Doesburg hoorde lang bij de 
Sparta-familie. Rood-wit gaat nooit verloren, S-
P-A-R-T-A! Ik heb ‘m vaak zien keepen. Mooie 
kerel met een grote mond en een klein hartje. 
Veel te vroeg van ons heengegaan natuurlijk.”

Marien de Bruin: “In deze winkel, die ik niet 
herken, zie ik de vroegere keeper van Sparta, 
Pim Doesburg. Van oorsprong een Rotterdam-
mer, maar daarna een Oud-Rotterdammer, 
want hij woonde aan het eind van z’n leven in 
Berkel en Rodenrijs. Hij is recordhouder in het 
aantal gespeelde eredivisiewedstrijden. Hoeveel 
precies weet ik niet, maar het waren er meer dat 
600. Ik hoorde zijn naam elke week bij ‘Langs 
de Lijn’ op de radio op zondag. Het was een heel 
beweeglijke keeper. Eentje ook die z’n elftal 
fl ink kon oppeppen.

Eduard van Workum: “De man op de foto, die 
een bal uitdeelt, is Pim Doesburg. Wat is die 
jongen rottig aan z’n eind gekomen. Eerst een 
hartinfarct, toen Parkinson en ook nog corona. 
Hij overleed toen hij 77 jaar was. Maar hij had 
toen wel een prachtige sportcarrière achter de 
rug. Vergeet ook niet dat het een geweldige 
zakenman was. Hij had op het hoogtepunt wel 
vijf sportzaken in Rotterdam en daarbuiten. Het 
was een markante persoonlijkheid.”

T.G. Blom: “Ken je dit Nog nr. 257 is een foto 
van keeper Pim Doesburg. Wat een fanatiek 
kereltje was dat, zeg. Ik heb ‘m meermaals zien 
spelen en altijd weer liep hij te schreeuwen en 
coachen in het veld. Spitsen waren volgens mij 
zelfs een beetje bang van ‘m, want hij dook 
onverschrokken voor hun voeten voor iedere 
bal. Zo zie je ze tegenwoordig nauwelijks nog. 
De keepers in de eredivisie van tegenwoordig 
zijn allemaal watjes en klungels vergeleken bij 
Doesburg. Dat zal Johan Derksen me meteen 
nageven, denk ik.”

Annemiek Boers: “Ja, die man herken ik wel. 
Dat is Pim Doesburg. Of eigenlijk moet ik zeg-
gen ‘was’, want hij is er helaas niet meer. Na 
Jan van Beveren wat mij betreft nog altijd de 
mooiste keeper die Sparta ooit heeft gehad. Hij 
kon altijd zo lekker kwaad worden als het niet 
naar z’n zin ging. Altijd honderd procent inzet, 
er voor gaan. Dan zien Spartanen graag.”

Bas Verheij: “In De Oud-Rotterdammer stond 
een foto met daarop Pim Doesburg, de vroegere 
keeper van Sparta. Een keeper van kwaliteit. Een 
echte ‘sluitpost’. Iemand waarop je als verdedi-
ger kon vertrouwen. Zoals hij z’n verdediging 

regisseerde, was prachtig 
om te zien en vooral om 
te horen. Kwam er een 
corner of een vrije trap van 
de tegenstander, dan zette 
Pim iedereen op z’n plek. 
Vaak hield hij dan met een 
mooie redding de bal uit 
het doel. Pim is een echte 
Sparta-legende, al heeft hij 
daarna ook in Eindhoven 
gespeeld bij PSV.”

 Keeper Pim Doesburg was bloedfanatiek   
De Ken je dit nog-foto nummer 257 was een plaatje van de ons helaas 
ontvallen beroemde doelman Pim Doesburg. Hij werd gefotografeerd 
tijdens een openingsactie van een Esso-tankstation, waar hij voetbal-

len mocht uitdelen aan de jeugd. Dat was op 19 november 1977. Ook Feyenoord-
keeper Eddy Treijtel was bij die actie betrokken. Veel lezers bleken nog wel een 
herinnering aan Pim Doesburg te hebben.
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 Keeper Pim Doesburg voor PSV in duel om de bal tegen Feyenoord, De Kuip 1981   

 Sparta tegen FC Amsterdam in 1975. Pim Doesburg is Ton Snijder te snel af   



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 22 maart 2022pagina 6

  

 
 

 

  

   

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4295,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

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

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

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

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

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

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

Ontwerp je eigen 
gedenksieraad al vanaf € 169

WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering 
in de vorm van een sieraad. Iedereen 
verwerkt gebeurtenissen op zijn eigen ma-
nier en voor sommige mensen is het een 
prachtig concept om op deze manier hun 
dierbare dichtbij te kunnen houden. 

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

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

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

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

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

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

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-16919628

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



Mijn vrouw is vorig jaar 
overleden en ik heb een 
F-formulier ontvangen om 
aangifte inkomstenbelasting 
voor haar te doen. Nu moet ik 
binnenkort ook zelf aangifte 
doen. Voorheen deden we 
dit altijd samen als fiscaal 
partner. Kan dit nu ook met 
dit F-formulier? 

In het vorige nummer van deze krant, 
rubriek Kleine vragen & antwoorden 
hebben we dit al besproken, maar zeer 
summier en daardoor niet helemaal 
volledig. Tot het overlijden van uw 
vrouw waren u en uw vrouw fi scaal 
partners en kon u digitaal samen 
aangifte doen. Overlijdt iemand gedu-
rende het kalenderjaar, dan ontvangen 
de nabestaanden een F-formulier van 
de Belastingdienst. Dit papieren for-
mulier kan dan direct of in elk geval 
vóór de aangegeven datum worden 
ingevuld (in uw geval vermoedelijk 

uiterlijk vóór 1 mei 2022). Samen op 
dit formulier aangifte doen, is niet 
mogelijk. U kunt op dit formulier 
namelijk niet uw eigen inkomensge-
gevens invullen. Online aangifte doen 
voor u beiden kan ook niet, omdat de 
DigiD van uw fi scale partner normaal 
gesproken is geblokkeerd.
Indien u echter de DigiD van uw 
overleden partner kent, blijkt het in 
de praktijk soms toch nog mogelijk in 
te loggen met uw beider DigiD’s. In 
dat geval kunt u de digitale aangifte 
nog wel openen, invullen en gewoon 
digitaal verzenden. Volgens de Belas-
tingdienst is dit niet mogelijk en die 

heeft op dit punt bovendien aan ons 
laten weten dat het sowieso niet de 
bedoeling is dat iemand de DigiD van 
een ander gebruikt zonder zijn instem-
ming. De Belastingdienst liet echter 
ook weten dat zij de aangifte van de 
overledene (en zijn partner) zonder 
problemen afwikkelt als u hem toch 
online indient. Ook wij hebben dat 
zelf meerdere keren ervaren.
We kunnen ons echter voorstellen dat 
u de aangifte liever niet in strijd met 
de instructie van de Belastingdienst 
online instuurt. Als u ervoor zou 
kiezen voor het gehele jaar fi scaal 
partners van elkaar te zijn, bestond er 

in dat geval tot voor kort geen andere 
mogelijkheid dan voor beiden op 
papier aangifte te doen (via een F- en 
P-formulier). Het F-formulier heeft u 
al. Een P-formulier kunt u aanvragen 
bij de Belastingtelefoon voor nabe-
staanden (0800 2358354).
Gelukkig is het sinds medio 2021 ook 
mogelijk gebruik te maken van een 
nabestaandenmachtiging. Een der-
gelijke machtiging kunt u verkrijgen 
bij de balie van een belastingkantoor. 
Deze geeft toegang tot de belasting- 
en toeslagenportalen van de overle-
dene. Hiermee kunt u dan toch op een 
‘nette’ manier digitaal aangifte doen 
(én toeslagenzaken digitaal afhande-
len). Dit systeem werkt nog niet altijd 
vlekkeloos, maar we hebben ook 
goede ervaringen vernomen.

N.B. Kiezen voor het volledige 
jaar fi scaal partnerschap kan fi scaal 
interessant zijn. U kunt dan ook na 
de overlijdensdatum inkomsten en 
aftrekposten verdelen op de gunstigste 
manier. Dat kan voordeel opleveren, 
bijvoorbeeld een tariefvoordeel. Maar 
het kan ook nadelig uitpakken. Soms 
loopt u er juist een aftrekpost door 
mis.  

 Aangifte met een F-formulier 
als � scale partners overlijden?   
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Correctie vorig nummer: 
welke woonplaats akte van 
overlijden?
Op 8 maart 2022 stond in de rubriek 
Kleine vragen & antwoorden bij Zelf 
benefi ciair aanvaarden een onjuist-
heid. Anders dan dat daar staat ver-
meld, moet de – akte van overlijden 
aangevraagd worden in de gemeente 
waar de persoon is overleden en niet 
in de laatste woonplaats. De recht-
bank waartoe u zich moet wenden 
bij benefi ciair aanvaarden is wel de 
rechtbank behorend bij de laatste 
woonplaats van de overledene.  

Vrijstelling gehandicapt kind
Een van de vragen bij de aangifte 
erfbelasting is of het kind dat erft een 
beperking heeft. Vanuit de vrijstel-
ling erfbelasting is deze vraag met JA 
beantwoorden aantrekkelijk, omdat 
de vrijstelling voor een kind met een 
beperking een vrijstelling heeft van 
€ 64.666, terwijl een kind zonder 
beperking een vrijstelling erfbelas-
ting heeft van € 21.559. Om voor de 
hogere vrijstelling in aanmerking te 
komen, moet aan twee voorwaarden 
worden voldaan. Het kind werd 
tenminste voor 50% door de overle-
dene onderhouden en het kind moet 

(tenminste voor de komende drie 
jaar) door zijn handicap niet in staat 
zijn meer dan de helft met arbeid te 
verdienen dan een niet-gehandicapt 
persoon zou kunnen. Het kind dat 
aan die voorwaarden voldoet, kan het 
extra geld waarschijnlijk goed ge-
bruiken om de extra zorg in te kopen 
die hij/zij nodig heeft.

Rekeningen doorbetalen 
Wij adviseren nabestaanden de bank 
niet onmiddellijk te informeren over 
het overlijden van de rekeninghou-
der. Of – als dat wel gedaan wordt 
– ervoor te zorgen dat in elk geval de 
automatische betalingen doorgaan. 
Wordt de rekening volledig geblok-
keerd, dan is dat misschien fi jn voor 
de afschrijvingen die goede doelen 
en loterijen doen, maar ook de huur 
of hypotheek en de energierekening 
worden niet meer betaald. Over het 
algemeen is het pas verstandig de 

bank te informeren op het moment 
dat er een verklaring van erfrecht is 
of een verklaring van executele. De 
bevoegde persoon of instantie die de 
nalatenschap mag afwikkelen, kan 
dan bij de bank het beheer over de 
rekening vragen en zelfstandig de 
betalingen verrichten. Achterstallige 
betalingen worden zo voorkomen; u 
loopt alleen het risico die ene prijs 
uit de loterij te missen, omdat er niet 
betaald is voor het lot.

Spijt van aankoop
Heeft u iets gekocht en wilt u het bij 
nader inzien toch niet hebben, dan 
kunt u de winkel waar u het gekocht 
heeft, vragen het terug te mogen 
geven of er iets anders voor in de 
plaats te kiezen. De winkel hoeft daar 
niet aan mee te werken. Kunt u niets 
vinden en wil de winkel u van dienst 
zijn, dan kunnen ze u uw geld terug-
geven of een tegoedbon geven.

Uit de praktijk 

Een nalatenschap met een erfgenaam 
die in het buitenland woont, is altijd een 
beetje spannend. Dat zit er met name 
in dat die erfgenaam een BSN moet 
hebben; dit is namelijk nodig voor de 
aangifte erfbelasting. Heeft deze erfge-
naam niet de Nederlandse nationaliteit, 
dan moet er een BSN aangevraagd 
worden bij de Belastingdienst. Vooral 
de daarvoor benodigde woonplaatsver-
klaring kan tot problemen leiden: wie 
moet en kan die verklaring afgeven en 
welke kosten zijn er mee gemoeid en 
is er een beëdigd vertaler in de buurt 
die de verklaring kan vertalen naar het 
Engels? In goed georganiseerde landen 
is dit nog wel te doen.
Ondertussen zijn we op dit terrein 
gepokt en gemazeld en kunnen we de 
buitenlandse erfgenaam via het internet 
op het juiste spoor zetten en de verkla-
ring samen met de andere documenten 
organiseren. Wij verzorgen dan in 
Nederland de rest.
Wil iemand een persoon of stichting in 
het buitenland laten erven, dan is het 
belangrijk dat dit goed in het testament 
komt, zodat het praktisch uitvoerbaar is. 
Krijgt iemand een legaat, dan kan met 
een BSN worden volstaan. Is deze per-
soon erfgenaam dan komt er meer bij 
kijken. Ook dan geldt weer: een goede 
voorbereiding is het halve werk! Wonen 
uw erfgenamen in het buitenland of 
heeft u een andere vraag over erfrecht 
of schenk- en erfbelasting? Bel of mail 
ons: 010-3130823 of info@akto.nu. 
U bent ook welkom bij een van onze 
gratis, vrijblijvende erfcoachspreekuren.  

?

Neem een Rotterdampas
Met de Rotterdampas krijgt u 
korting op fi lms bij Cinerama en 
Lantaren/Venster, korting op het 
abonnement van de bibliotheek 
Rotterdam, gratis entree bij alle 
Rotterdamse Musea en nog veel 
meer aanbiedingen en acties! 
Het abonnementsgeld (€ 20 voor 
65-plussers) heeft u er zo uit!

Huur beoordelen  De huur-
commissie is er niet alleen voor 
huurders met een huur tot de 
geliberaliseerde huurgrens van € 
763,47 per maand in 2022. Ook 
huurders in de vrije sector kunnen 
in het eerste half jaar van de huur-
periode de commissie vragen of de 
huur correct is. Is de huur hoger 
dan € 763,47, maar mag hij van de 
commissie niet meer zijn dan die 
maximale huurgrens, dan moet de 
verhuurder de huur verlagen. Mag 
de huur toch hoger zijn dan doet de 
commissie geen uitspraak.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

ABOVO Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitbaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Uw erfcoach en meer

Contact:  010 – 313 08 23 • info@akto.nu • www.akto.nu

Heeft U Uw Nalatenschap Goed Geregeld? 
Zorg dat U weet hoe het zit!
Rondom erven en nalaten zijn er veel vragen. Denk daarbij 
aan: 
• hoe blijft mijn partner goed verzorgd achter 
• wie mag er erven óf wie juist niet 
• hoe zit het met de erfbelasting 
• wie gaat alles regelen en in goede banen leiden 
• en vooral: hoe voorkomen we problemen

Daarbij spelen meer zaken een rol dan u wellicht denkt, zoals de 
huwelijkse voorwaarden, de testamenten van uw ouders, eerdere 
relaties en verzekeringen.

Een goede voorbereiding is van groot belang en zorgt ervoor 
dat u uw erfgenamen niet met vragen laat zitten! 

Wie zijn wij?
Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud van Akto, uw erfcoach, ondersteunen bij de 
voorbereiding of afwikkeling van nalatenschappen in de ruimste zin van het woord.
Als Registerexecuteurs helpen wij u (en uw erfgenamen) graag. 

Lezing
Op dinsdagavond 12 april om 19.30 uur verzorgen wij in Rotterdam-Schiebroek een lezing
waarbij deze voorbereiding van uw nalatenschap centraal staat. Wilt u weten of u het goed heeft 
geregeld en/of hoe u dit het best kunt doen, dan bent u van harte welkom. U kunt deze lezing 
kosteloos bijwonen. In verband met de grootte en de indeling van de zaal en de catering verzoeken 
wij u vriendelijk zich aan te melden. 

Locatie: Zaal De Buurvrouw
Larikslaan 200/ingang Kastanjesingel, 3053 LG Rotterdam

Datum: Dinsdag 12 april 2022
Aanvang:	 Binnenlopen vanaf 19.00 uur/ontvangst met koffie/thee,

Start lezing 19.30 uur 
Aanmelden: via de mail: info@akto.nu of tel. 010-3130823            

Adviseren
Informeren
Ontzorgen        

Lezing Nalatenschap voorbereiden 12 april 2022

Uw erfcoach en meer

tel: 010 – 313 08 23
info@akto.nu - www.akto.nu

mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

WIJ ZIJN BETROKKEN EN TOEGEWIJD 

Trots op onze historie en uitvaartkeurmerk. 
Wij nemen ons vak serieus. Zijn gediplomeerd en gecertificeerd.
Bij ons geen onaangename verrassingen of gedoe.
Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Meer weten over onze uitvaartprofessionals?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons 
op.

cvu.nl/toegewijd 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

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

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 7 april. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.
  

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

      brengen.  

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 86ste veiling wordt gehouden op 
20 en 21 mei 2022

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 85ste veiling in 
december werden enorme prijzen gehaald. Oorzaak (vermoedelijk) de 
Covid-crisis. Mensen gaan niet op vakantie en willen “postzegelen”.
Nu is het moment om in te leveren.

#samenvoordieren



maken met de trombose van mijn 
moeder. Zij was behept met het Fac-
torV Leiden Syndroom. Een erfelijke 
kwaal, die zich jaren later en gelukkig 
na mijn pensionering openbaarde als 
trombose in mijn beide benen, waarna 
ik nog met veel plezier de steunkousen 
van mijn moeder afdroeg. Nee geintje 
hoor! Trouwens, haar kleur was nou 
niet bepaald mijn voorkeur. De mijne 
zijn zwart. Niet dat ik dat kerkgenoot-
schap daarmee een warm hart toe-
draag, maar meer omdat ze een beetje 
op voetbalkousen lijken. Kan ik nog 
een beetje mee voor de dag komen 
op een warme zomerdag in de korte 
broek. En al blijft het aan- en uittrek-
ken van die kousen nog een dagelijks 
gevecht, er valt verder prima mee te 
leven. Samen met mijn dagelijkse 
portie bloedverdunners, die ook voor 
enig ongemak zorgen, en de periodie-
ke controle van mijn INR waarde. En 
waar ik best regelmatig een venijnige 
prik in mijn vingertop mee te verduren 
krijg voor dat ene druppeltje bloed.

Niet kleinzerig
Ja, u leest het goed, ik ben niet 
kleinzerig, maar de pijngrens ligt 
gewoon een beetje laag. Of het nu de 
pokkenprik of het krasje als controle 
op TBC in de arm was of die thermo-
meter in je kontje bij vermoedelijke 
koorts als kind, ik was er altijd wat 
huiverig voor. En dan heb ik het nog 
niet eens over die vele keren dat je als 
jong ventje de benen openhaalde. Of 

ze nou geschaafd waren na de nodige 
valpartijen bij het steppen en fietsen 
of bloedende wonden door schoppen 
tijdens ruwe spelletjes en vallen in de 
straat. En niet te vergeten het prik-
keldraad dat je trotseerde om verboden 
locaties te betreden van de bouw, die 
een grote aantrekkingskracht op de 
jeugd hadden tijdens Rotterdam in 
opbouw. En hoe erg prikte die rode 
jodium wel niet, die gebruikt werd om 
de wond te steriliseren. Was overigens 
een geliefd spelletje bij ons om elkaar 
prikkeldraad te laten voelen. Kwestie 
van de huid van de arm van je vriendje 
tegendraads te draaien. Nou, dat voel 
je wel hoor. Ach en hoe lekker is het 
dan om na of tijdens een genezing van 
de wond het korstje er af te pulken.

Mes
Heb ik altijd gedaan, dat gerotzooi 
aan mijn lichaam. Of het nou de 
jeugdpuistjes waren die ik met plezier 
uitdrukte, waarbij de inhoud tegen 
de spiegel kletste of de wratjes die ik 
met een mes bewerkte. Tja, de stikstof 
van tegenwoordig kende ik nog niet 
en met een scherp mesje ging het ook 
prima. Tot afgrijzen van mijn moeder, 
die in haar verbeelding al de vrese-
lijkste ontstekingen zag ontstaan. Of 
ellendige littekens. Maar niks van dit 
alles. Zij wist natuurlijk ook niet dat ik 
het mes, zoals ik van de indianen in de 
boeken van Winnetou en Arendsoog 
had geleerd, eerst in een vuurtje van 
het gasstel had gehouden. Vandaar 
ook die nare brandlucht. Ach, die pijn 
verdroeg ik dan wel weer als een man. 
Eigen schuld ja, maar van die wrat op 
mijn hand was ik af.
Net zoals de huidaandoening die ik 
via dezelfde remedie ook wel eens van 
een ander, nog veel listiger, deeltje van 
mijn lijf had verwijderd. Nee, ik treed 
nu maar beter niet in details, maar het 
had toen wel heel erg slecht kunnen af-
lopen. Zoals later een dokter uitlegde. 
Het was dan ook nog een behoorlijk 
bloedbad geworden. Maar het was op 
een plek waar ik uit schaamte mijn 

arts liever niet mee lastig viel. Laten 
we het daar maar op houden. Is al-
lemaal weer helemaal goed gekomen, 
hoor en heb er nog vele jaren plezier 
van gehad.

En dan had ik die bult op mijn achter-
hoofd nog, na een val in onze badkuip 
in de Brouwerstraat in Kralingen. “Je 
bent toch zeker niet op je achterhoofd 
gevallen?” “Nou, ech wel, had je dat 
nog niet gemerkt dan?”
Ik was pakweg een jaar of vier en heb 
er nog best lang last van gehad. Net 
zoals toen die lantaarnpaal op mij af 
kwam rennen tijdens het hardlopen, op 
het moment dat ik even afgeleid werd 
door iets leuks dat voorbij kwam. Wat 
een klap was dat. Klein leed en niet 
in verhouding met heel veel tegenslag 
die andere mensen hebben getroffen. 
Ik heb nog best veel geluk gehad in 
mijn leven.

Tandarts
En ja, ik ga u nu ook met mijn als kind 
zeer frequente bezoek aan de tandarts 
lastig vallen. Ik denk dat de meesten 
van ons daarmee ook genoeg trauma-
tische ervaringen te verwerken hebben 

gehad. Zelfs op de lagere school lieten 
ze je niet met rust. Kwamen ze al 
dan niet met een busje voorrijden. En 
werd je periodiek gekeurd als ware 
het de veemarkt. Onze tandarts zat in 
de Jongkindstraat, in een dure villa. 
Ik denk dat ie alleen al door mij een 
goed belegde boterham verdiende. Het 
was een instituut waar ik ten prooi viel 
aan de nodige zenuwbehandelingen en 
het vullen van vele gaatjes. Natuur-
lijk eigen schuld en, daar heb je hem 
weer, dikke bult. Maar door het vele 
snoepen van allerlei zoetigheden en 
het slechte, zeg maar niet al te veel, 
poetsen van mijn tanden vielen de 
gaten er als het ware vanzelf in.
Ik hoef u ook niet te herinneren aan 
die nare boor, waarvan het geluid tot 
diep in de wachtkamer doordrong 
en de snerpende toon de wachtende 
patiënten huiverend in hun jassen 
liet wegduiken. Echte verdoving was 
een uitzondering en als het dan toch 
gebeurde, waren die prikjes van die 
spuit nog best heftig. Ach en hoe blij 
was je met het verlossende “spoelen 
maar”. Niet wetend dat die vulling 
met die nare smaak nog in de holle 
kies gestampt diende te worden. Ach, 
hoeveel pijn kan een mens verdragen. 
Nou, heel veel hoor. Aan de draaien 
om je oren raakte je zelfs wel gewend 
en het pak slaag met de mattenklopper 
overleefde je ook wel. Maar pijn die je 
voelt als je een kind zich ziet bezeren 
went nooit. Misschien een watje, maar 
daar kan ik nog steeds niet tegen.

Onderrug
Ook tijdens mijn werk als tuinman 
in Kralingen en later als vrachtwa-
genchauffeur bij Van Gend & Loos 
aan de Westzeedijk heb ik het nodige 
ongemak te verwerken gekregen. Met 
mijn toen nog best magere en lange 
lijf gebukt of op de hurken ellenlange 
graskantjes moeten knippen. Eeltige 
en met nare kloven pijnlijke handen 
door het vele schoffelen of harken 
in de tuinen van welgestelden. En 
later niet alleen de chronische pijn in 

de onderrug door slechte vering en 
stoelen die maar met moeite de nodige 
schokken van de vrachtwagen wisten 
op te vangen. Het verkeerd tillen van 
veel te zware dozen en kisten zal daar 
mede de oorzaak van zijn. Net als het 
vele springen uit de oplegger in een 
tijd dat je nog jong was en dacht de 
hele wereld aan te kunnen.

Geboorten
Ik ga u verder niet lastig vallen over 
de heel nare ongelukken die je als 
beroepschauffeur toch regelmatig 
tegenkwam. En ik bespaar u de 
paar vermeende hartaanvallen die 
mij ook weer met een ambulance in 
het ziekenhuis deden belanden. En 
wellicht hyperventilatie als oorzaak 
hadden. Met in een lege zak blazen als 
remedie. Daar knapt niemand van op. 
Nee, dan toch liever nog even over de 
geboorte van mijn kinderen. En hoe-
wel het in die tijd al steeds meer in een 
tijdelijk ziekenhuisbed gebeurde, vond 
mijn vrouw, die verpleegster was, het 
veel prettiger het bevallen thuis te 
laten gebeuren. Enfin, met de nodige 
voorbereidingen was dat ook prima te 
doen. Des te sneuer was het dan ook 
dat ons eerste kindje toch een weekje 
onder een blauwe lamp in het zieken-
huis moest doorbrengen om de lever 
op gang te helpen. En zat ik volledig 
ingepakt in beschermende kleding 
en zwetend die kleine tussen allerlei 
schreeuwende baby’s de fles te geven. 
Dat ging met onze tweede dochter 
toch een stuk beter. Alleen was tijdens 
de heftige weeën van mijn vrouw 
de verloskundige niet te bereiken en 
voelde ik een lichte paniek ontstaan bij 
het idee dat we er alleen voor stonden. 
Gelukkig was er een buurvrouw die te 
hulp schoot en net op tijd ook de dame 
die door haar wekker was geslapen. 
En zo kwam alles toch weer goed.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

 

Met klein zeer valt wel te leven
Ik ben een geboren Rotter-
dammer. Ter wereld gekomen 
in het Dijkzigt ziekenhuis, 
wat in die tijd nog niet tot de 
normaalste gang van zaken 
behoorde. Sterker, allebei 
mijn eigen dochters zijn nog 
thuis geboren. Wat overigens 
wel de nodige stress veroor-
zaakte, maar daarover later 
meer. 

Het feit dat ik in een ziekenhuis mijn 
eerste levenslicht zag, had alles te 
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Bij de tandarts

Dijkzigt Ziekenhuis in de jaren tachtig
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Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65                 www.rcdesigninterieur.nl

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

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.

U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot 
assortiment in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGOR-
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND), 
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer 
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

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

Wist u dat wij:
• Binnen1 dag uw vloer kunnen vervangen
• Debestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ookuw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bijaankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Allelaminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uwvloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNENen vitrages GRATIS maken en ophangen
• InRotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Alsu slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen

ofkomen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen

• Ookraam- en deurhorren op maat maken
• Aluw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

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

RC Design viert hun 1 jarig bestaan!

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

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.

U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot 
assortiment in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGOR-
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND), 
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer 
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

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

Wist u dat wij:
• Binnen1 dag uw vloer kunnen vervangen
• Debestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ookuw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bijaankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Allelaminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uwvloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNENen vitrages GRATIS maken en ophangen
• InRotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Alsu slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen

ofkomen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen

• Ookraam- en deurhorren op maat maken
• Aluw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

Welkom bij RC Design Interieur
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.

U vindt bij ons alles onder een dak.
Wij bieden u een groot assortiment in; 

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

Wist u dat wij:
• Binnen1 dag uw vloer kunnen vervangen
• Debestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ookuw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bijaankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Allelaminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uwvloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNENen vitrages GRATIS maken en ophangen
• InRotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Alsu slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen

ofkomen halen om  de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen

• Ookraam- en deurhorren op maat maken
• Aluw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

Zomer
actie

10%
korting

Wist u dat wij:
• 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
• Alle laminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uw vloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten

• In Rotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Als u slecht ter been bent kunnen wij u thuis bezoek brengen
    of komen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
    netjes thuis brengen

• Ook raam- en deurhorren op maat maken
• Al uw behang- wit en schilderwerken kunnen verzorgen

ALLE LAMINAAT 
30% VOORJAARSKORTING!!

Actie loopt t/m zondag 30 april.

HET IS WEER 
VOORJAAR!!
• LAMINAAT
• PVC VLOEREN
• VINYL
• TAPIJT
• VITRAGES 
• OVERGORDIJNEN  
• ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND)

• ZONWERING
• BEHANG
• SCHILDERWERKEN
• PVC CLICKVLOER

VERHUISBAAR EN 100%
GEGARANDEERD WATERVAST

• GORDIJNEN en vitrages GRATIS maken en ophangen

Stichting senior&student koppelt 
studenten aan Rotterdamse senioren
Kunt u wel wat praktische hulp of 
extra gezelschap gebruiken? 
Schrijft u zich dan nu in bij Stichting 
senior&student. U kunt gratis deelnemen.

Als senior wordt u gekoppeld aan een student die goed bij u past. 
Samen ondernemen jullie leuke activiteiten, zoals wandelen, een 
museum bezoeken of spelletjes spelen. Ook helpt de student u bij 
praktische zaken, zoals hulp met de computer en boodschappen 
doen. 

Stichting senior&student maakte in de afgelopen jaren al met 
succes 380 matches in Rotterdam.

Contact en gratis deelname:
Telefoon: 010 – 206 0 207
Website:  www.stichtingseniorenstudent.nl
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Als zesjarig nietsvermoedend jongetje 
kwam ik daar in 1955 in de eerste 
klas terecht bij juffrouw Krijgsman. 
Zo op het oog een vriendelijke wat 
oudere onderwijzeres, die zich al snel 
ontpopte tot iemand anders. Na een 
paar weken bij haar in de klas had ze 
mij al te grazen.
Ik zat in de rij bij het raam en was 
nogal snel afgeleid. Plotseling werd 
mijn aandacht getrokken door een 
duif, die aan de buitenkant naar binnen 
zat te kijken. Als in een fl its stond juf-
frouw Krijgsman naast me en trok mij 
aan mijn oor uit de bank. Ik gilde van 
pijn, maar daar trok zij zich niets van 
aan. Ze kwakte mij tegen het school-
bord en bonkte mijn hoofd een aantal 
malen hard tegen het bord, daarbij roe-
pend: “Daar, daar, daar moet je kijken 
en niet naar buiten.” Toen ze mij had 
losgelaten en ik naar mijn plaats terug 
wankelde, merkte ik dat ik van schrik 
in mijn broek had gepoept. Hoe dit 
verder is afgelopen kan ik mij niet 
meer herinneren, maar de kans is groot 
dat ik bij thuiskomst nog even met 
de mij welbekende losse handjes van 
mijn moeder heb kennisgemaakt.

Liniaal
Juffrouw Krijgsman was ook heel 
bedreven in het gebruik van de liniaal 
en niet alleen om rechte lijntjes op 
het bord te zetten. Meerdere malen 
heb ik fl inke klappen met dat ding op 
mijn handen gehad, waarop steevast 
“In de hoek jij” volgde. De reden van 
dit soort straf was meestal ‘niet goed 
opletten’. Tot mijn grote spijt ben ik 
altijd een volgzaam en gehoorzaam 
jongetje geweest, helaas. Het heeft 
niets opgeleverd. Of ik nu gehoorzaam 
was of een belhamel, straf kreeg ik 
toch wel. Een keer ben ik ‘beloond’ 
door juffrouw Krijgsman. Ik had bij 
een opdracht nul fouten gemaakt. Als 
beloning mocht ik het schoolbord 
schoonmaken. Na schooltijd, dat dan 
weer wel. Ik was er een hele tijd mee 
bezig, want ook de achterzijde moest 
schoon. Veel te laat kwam ik thuis, 
waar mijn moeder ook niet blij mee 
was. Toen sprak ik de historische 
woorden: “Ik wil nooit meer nul 
fouten hebben.” Dat is ook niet meer 
zo vaak voorgekomen.

Vergeten
In de vierde of vijfde klas kwam ik 
bij meester Van der Zwaan terecht, 
bijgenaamd Zwaantje.
Volgens mij was hij de nestor van het 
keurkorps. Hij kon prachtig vertellen. 
De hele klas hing dan aan zijn lippen, 
maar wee je gebeente als hij dacht 
dat je even niet oplette. Ik was bang 
van Zwaantje en ik denk dat ik niet de 
enige was. Hij heeft mij nooit gesla-
gen, maar er zijn wel dingen gebeurd 
die niet door de beugel konden en in 
deze tijd ondenkbaar zijn.
Op een dag moest ik nablijven om een 
opdracht af te maken. Plotseling ver-
liet Zwaantje, zonder iets te zeggen, 
het klaslokaal en kwam niet meer te-
rug. Het was winter en het werd vroeg 
donker. Ik durfde niet op te staan om 
het licht aan te doen. Het was al half 
zes geworden toen ik in het donker zat 
en plotseling de deur open en het licht 
aanging. Het was de heer Lokkerbol, 
hoofd der school, die zei: “Zit jij nog 
hier? Kom maar mee, je vader wacht 
beneden.” Zwaantje was mij vergeten 
en zat zelf al lang thuis.
Omdat mijn schoolprestaties in deze 

tijd niet best waren, strafte Van der 
Zwaan mij regelmatig door mij in de 
prullenbak te laten plaatsnemen. Dat 
vond ik heel vernederend en ik hoor 
die engerd nog zeggen: “Ga jij maar in 
de prullenbak staan, daar hoor je thuis. 
Je bent niet meer dan een prul.”
Mijn ouders hadden kennissen in Oud-
Beijerland. Toen zij eens bij ons thuis 
mijn verhalen hoorden, zeiden zij: “Zit 
je bij Zwaantje in de klas? Die kennen 
we wel, die woont bij ons in Oud-
Beijerland. Nou, dat is geen beste.”
Na de lagere school wachtte de Dr.de 
Visser mulo in de Zuidpolderstraat. 
De lokalen van deze school keken 

uit op de achterkant van de Savornin 
Lohmanschool, waar ook het lokaal 
van Zwaantje was. Het was een warme 
zomerdag en de ramen stonden open. 
Opeens hoorden wij enorm boos ge-
schreeuw. De hele klas keek nieuws-
gierig naar buiten. Ik herkende het 
geschreeuw meteen: Dit was Zwaantje 
in optima forma. Overigens vond ik 
het op de Dr.de Visser mulo ook niet 
altijd prettig toeven. Maar dat is mis-
schien iets voor een volgende keer.

J.A.D. van der Ree
wimdelang@msn.com  

 ‘Zwaantje’ zat thuis en was mij vergeten’   
Het verhaal van Corrie Gelderman over lijfstraffen op de lagere school in ‘De Oud-Rotterdammer’ 
van 14 december heeft mij aangegrepen. Het deed mij meteen denken aan mijn lagere schooltijd op 
de Savornin Lohmanschool aan de Hillevliet.

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

 28 september 1960.  Rotterdam Botlek. De Esso-raffinaderij in het Botlekgebied. De bouw van de raffinaderij begon in 1958. In 1960 stelde Prins Bernhard 
het complex in bedrijf. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Een strenge juf of meester, we kennen er allemaal wel eentje van vroeger...   
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Uitvoering Johannes Passion met barokorkest
  Onder begeleiding van barokorkest Florilegium Musicum wordt zaterdag 16 
april een uitvoering van de Johannes Passion gegeven in de Prinsekerk. Het 
concert staat onder leiding van dirigent Michel Poels. Evangelist is Gerben 
Houba. De Christus-fi guur wordt vertolkt door Niklaus Kost. Andere solisten 
zijn Titia van Heyst (sopraan), Petra Ehrismann (alt) en David Visser (bas). Zie 
elders op deze pagina’s voor meer informatie.

Neem een kijkje in het Rotterdams Trammuseum
  Op 2 april opent het Rotterdams Trammuseum aan de Kootsekade 19 weer 
de deuren. De trams en bussen en de unieke museummetro staan glim-
mend klaar om bewonderd te worden. De kleintjes kunnen rondfi etsen in de 
Jeugdlandtram en -bus. Wie zich voor even trambestuurder wil wanen kan 
dat doen in de speciale tramcabine. Voor eten, drinken en bijpraten is er het 
terras bij het  Wachthuis . (Zie ook elders op deze pagina.)

Tranen met Tuiten houdt festival en zoekt versterking
Op zondag 10 april organiseert het koor Tranen met Tuiten het Snotterfestival. Met vijf koren die optreden. En bezoe-
kers die daar zin in hebben mogen natuurlijk uit volle borst meezingen. Ook is er gelegenheid de stembanden te sme-
ren. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door: Cultuur Concreet, De Groot Fonds stichting, Van Leeuwen Van 
Lignac Stichting, SWR-Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot, Uitvaartzorg Hoogvliet , Deltaport Donatiefonds 
en Partycentrum De Heerlijkheid. Het koor Tranen met Tuiten is in 2004 opgericht en bestaat uit 67 leden die allen 50 
jaar of ouder zijn, Zij repeteren onder leiding van dirigente Wijnie Smits op donderdagavond in het clubgebouw van 
speeltuin Zalmplaat. Hoekwant 30 in Hoogvliet. Mensen die meer willen weten, kunnen een kijkje nemen op www.
tranen-met-tuiten-hoogvliet.nl Het koor is nog op zoek  naar muzikanten om de huidige muzieksectie te versterken, ook 
zijn vooral mannelijke leden van harte welkom bij het koor.  

Eindelijk weer dansen met Bill Baker’s Big Band
    Na een veel te lange tijd niet meer in Hoogvliet geweest te zijn, komt de Bill Baker’s Big Band er weer aan! Haal uw 
dansschoenen maar alvast uit de kast, want bij deze bent u uitgenodigd voor de dansmiddag bij Bill Baker’s Big Band 
in Partycentrum Flamingo te Hoogvliet. “Wat is het toch heerlijk om weer te mogen dansen, en dat op de muziek van 
een Big Band die live aanwezig is, horen we telkens weer”, vertelt Bill Baker alias Wim Zweekhorst, leider en oprichter 
van de Band. Zorg dat u erbij bent! (Zie ook elders op deze pagina’s voor informatie over waar en wanneer!)

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

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

 Zondag 27 maart

Dansmiddag met Bill Baker’s Big Band
  Zondag 27 maart is het eindelijk zover, u kunt komen dansen in Partycentrum Flamingo te 
Hoogvliet. De dansmiddag wordt gehouden tussen 14.30 en 17.00 uur. Entree € 6,50.- . 
Reserveren: 06 24416950. Ruime gratis parkeergelegenheid. Adres: Party centrum Fla-
mingo, Lengweg 150, Hoogvliet. Meer informatie: www.partycentrumfl amingo@.nl en www.
billbaker.nl

    Zaterdag 2 april

Het Rotterdams Trammuseum gaat weer open!
  Na de winterstop opent de museumremise aan de Kootsekade 19 op zaterdag 2 april weer 
de deuren. Rondom het museum is betaald parkeren. Maar zonder auto kun je er prima ko-
men. Er rijden historische bussen vanaf Alexander, Capelsebrug, Kralingse Zoom en – nieuw 
dit jaar! – vanaf Zuidplein en Station Zuid. Vanaf het Centraal Station rijden museumtrams 
naar de Kootsekade. De ritten met deze trams en bussen zijn inbegrepen in de toegangsprijs 
voor het museum.
    Vertrektijden: zie www.stichtingromeo.nl De museumremise is op 2 april open van 10.00 tot 
16.00 uur. Toegangsprijs: €5,-. 4 – 11 jaar en 65+: €3,-. RotterdamPas: gratis. Kaartverkoop 
in het museum.

    Zondag 10 april

Gratis Snotteren en meezingen op 10 april tijdens het ‘Snotterfestival
  Het is weer zover, het Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten trakteert de bezoe-
ker op alweer het 14e Snotterfestival. Dit geheel gratis toegankelijke feest vindt plaats op 
zondag 10 april vanaf 11.00 uur in Partycentrum De Heerlijkheid, Herikweg 5 in Hoogvliet. 
Bezoekers kunnen genieten van maar liefst vijf koren zoals Fruitig Gefl ip(T) uit Tiel, Koor 
Nieuw-Zuid uit Rotterdam, Schipperskoor Eb en Vloed uit Zwijndrecht, De Tiereliers uit De 
Lier en natuurlijk Tranen met Tuiten uit Hoogvliet. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

    Zaterdag 16 april

Johannes Passion in Prinsekerk
  De Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Halleluja organiseert voor zaterdag 16 april 
een concert in de Prinsekerk aan de Schepenstraat 69 in Rotterdam. Bezoekers kunnen 
genieten van de uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Aanvang: 
15.00 uur. Entree: 25 euro. Kaarten te bestellen via www.kcovhalleluja.nl
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Rijbewijskeuring Oogarts CBR
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor het verlengen
van uw rijbewijs. Onze oogartsen keuren u in persoon op
onze locatie in Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code
kunnen zij de keuring digitaal voor u indienen.

Keuringsdagen oogarts: elke zaterdag. Kosten €90
Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Kunst en curiosa
    Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die 
snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een vei-
ling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over 
kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen 
van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt 
er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, 
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. 
Gewoon geopend.     

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244
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Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?

P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

Niet tevreden met uw multifocale bril?
GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

tt//mm

3311--00
33--2200

2222

Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige enmultifocaalspecialist.

Wij zijn geopend! ß 1,5m à Tel. 010 236 1939

IETS TE VIEREN?

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

Uitgebreid brunchen tijdens een 
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live 
muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
April 10, 17*, 24  Mei 08*, 22 
Jun 05*, 19*  Juli 03, 31

Voor een gezellige avond uit met 
diner en entertainment! 
Incl. amuse, diner, dessert, live muziek & 
entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15

April 09, 23  Mei 07, 21*  
Jun 04, 18  Juli 02, 30
Aug 27   Sept 03*, 17

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

Dinner Cruise

16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30  
IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG

    Vanaf 

€ 39,50
17 april Paasbrunch

WORKSHOP CRUISE

BON BONS MAKEN
WOENSDAG 30 MAART
11:30 uur tot 14:30 uur

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

IETS TE VIEREN?

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

Uitgebreid brunchen tijdens een 
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live 
muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
April 10, 17*, 24  Mei 08*, 22 
Jun 05*, 19*  Juli 03, 31

Voor een gezellige avond uit met 
diner en entertainment! 
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    Alle dagen van de week

Welkom op Leefgoed de Olifant en in estaurant De Dames
  Het lijkt wel lente en het is heerlijk op het terras van restaurant De Dames op Leefgoed De 
Olifant in de zon. Sinds 1 maart ook open op maandag en dinsdag van 11 tot 17 uur. Na 
een wandeling door het Hitlandpark voor een kopje koffi e of thee met gebak of appeltaart 
en natuurlijk voor de lunch met een onze nieuwe lunchkaart. De andere dagen is restaurant 
De Dames open van 11.00 tot 22.00 uur en de keuken sluit om 21.30 uur. Zondag is het 
restaurant tot 18.00 uur open. Kom eens langs en maak een keuze uit de mooie gerechten 
van de nieuwe kaart. Er worden ook een 3, 4 of 5 gangen menu’s gereserveerd. Kijk voor de 
menukaart of voor reserveringen op www.leefgoed.nl

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn 
of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze 
coronatijd gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzeke-
ring. 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 spul-
letjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJs-
selstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook in deze coronatijd gewoon 
geopend.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. 
Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder 
afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Ook in 
deze coronatijd gewoon geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn 
van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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ger en trok met zijn handkar langs 
de deuren van de Polderbuurt in 
de wijk Hillesluis. Daarnaast was 
hij sinds 1945 penningmeester van 
de daar fl orerende buurtvereniging 
Bevrijding. De vereniging organi-
seerde straatfeesten op Koningin-
nedag en Bevrijdingsdag en ook 
een jaarfeest met leuke artiesten. 
Ook werd toen een gedeelte van de 
Polderstraat versierd en verlicht. 
De meeste bewoners van de Polder-
buurt hadden een plek onder de 
twee petten van Piet. Hij haalde 
wekelijks de contributie op en 
tegelijk verkocht hij zijn reini-
gingsproducten en, niet te vergeten, 
de nodige litertjes brandstof voor 
het petroleumstel, vroeger veel 
gebruikt om te koken en dergelijke.
Echfalon was een van de wasmer-
ken van het in 1876 in Aken (Duits-
land) opgerichte chemisch bedrijf 
Henkel & Co. Wat ik destijds niet 
wist, is dat het laten hangen van 
het reclamebordje jaarlijks een 
doos met 20 pakken waspoeder 

opleverde. Van Gend & Loos 
bezorgde het thuis, constateerden 
we verbaasd. Zes jaar hebben we 
ervan geprofi teerd. Overigens 
hadden zeepfabrieken nog een 
andere, en zeer gewilde, vorm van 
reclame door huismoeders uit te 
nodigen voor een dagje naar hun 
fabrieken. Buurtkruideniers/water-
stokers wisten hun klanten warm te 
krijgen voor het verzorgde uitstapje 
met een touringcar, want meegaan 
was gratis, inclusief koffi e en een 
broodje. In de fabriek kregen de be-
zoeksters en de enkele meegereisde 
mannen voorlichting over de pro-
ducten, die ze in de winkel van hun 
grutter konden kopen. Naast het 
uitdelen van gratis monsters van 
verschillende waspoeders werd er 
ook een mooie groepsfoto gemaakt, 
zoals hier afgedrukt. Deze is ge-
maakt op 5 mei 1939 van bewoners 
van de Pantserstraat. De organisatie 

was in handen van waterstoker 
Nico de Kreij, die breed lacht op in 
het midden van de bovenste rij.

Vroedvrouw
Met Ton Meulmeester (meulmees-
ter255@gmail.com) terug naar de 
Rosestraat, die vier weken terug 
centraal stond in deze rubriek. 
“Ik lees de rubriek altijd met veel 
plezier, maar nog meer als deze de 
Rosestraat als onderwerp uitdraagt. 
Ik ben in die straat geboren. Mijn 
bloedverwanten woonden allen 
in de Rosestraat. Dat waren de 
families Kouijzer en Mikkers. Met 
name mijn oma Kouijzer, tante 
Zus werd ze genoemd, was vrij 
bekend in de straat. Niet alleen als 
buurvrouw, maar ook als verlos-
kundige. Zij heeft veel kinderen op 
de wereld geholpen. In de krant van 
22 februari staat ze op de foto, sa-
men met de rest van de reisvereni-

ging De Roseknopjes. Zij was de 
penningmeester van deze club. De 
laatste jaren in de Rosestraat heeft 
zij schuin boven het café van Rob 
Bens gewoond. Als kleinkind (1954 
geboren) kwam ik veel bij haar 
over de vloer. Na de sloop heeft zij 
nog op verschillende adressen ge-
woond, maar haar hart bleef altijd 
in de Rosestraat.”
Tante Zus Kouijzer was een 
instituut in de Rosestraat. Bij haar 
kon je altijd terecht met vragen of 
voor een praatje. Ze wist ook heel 
veel van de geschiedenis van haar 
woonstraat en van het treinverkeer 
dat achter de huizen voorbij raasde, 
zo’n 250 per etmaal.

‘Klapvee’
Ik heb de oma van Ton Meulmees-
ter persoonlijk gekend. Ik weet het 
niet helemaal zeker, maar toen ze 
honderd jaar werd heb ik voor Het 
Vrije Volk een verhaal over haar le-
ven geschreven. Ze woonde toen – 
meen ik – in de Beijerlandsestraat. 
Ze was ook lid van de buurtvereni-
ging Tot Ons Genoegen (TOG) van 
de Blokweg. Voorzitter was Gerard 
van Santen, in het dagelijks leven 
portier van fi lmtheater Colosseum 
op de Beijerlandselaan. Zijn club 
kwam op uitnodiging van diverse 
omroepen naar opnamen van tv-
shows of spelprogramma’s om te 
dienen als ‘klapvee’, dus te ap-
plaudisseren op aangeven van een 
klapregisseur. Ik ben op een van 
die reizen (omstreeks 1973), mee 
geweest naar amusementscentrum 
De Meerpaal in Dronten en heb 
daar een reportage van gemaakt 
voor middagkrant Het Vrije Volk, 
de voorloper de huidige krant AD/
Rotterdams Dagblad. Daar was ook 
dochter Ton(ia) Kouijzer bij aan-
wezig. TOG hield ook feesten in 
gebouw Spes van meneer Bijvoets 
op de hoek van de Dordtsestraat-
weg en Motorstraat. Verschillende 
keren ben ik daar gast geweest en 
werden herinneringen opgehaald 
aan de Rosestraat.

Reacties: reinwol@outlook.com  

In een bovenhoekje van het balkon van mijn huurwoning op de eerste verdieping aan de 
Rosestraat 306b hing in 1966 een geëmailleerd reclamebordje van 30 bij 10 centimeter. Het 
had een blauwe achtergrond en in vette, witte, letters de naam Echfalon. Het was een over-
blijfsel van de tijd dat het 
gezin van Piet en Annie de 
Nijs er woonde. 

Aan het eind van de jaren vijftig 
verhuisden ze naar de Slagheks-
traat 128b, boven de volkskapsalon 
van oom Jopie en tante Stien. Hij 
weigerde me op een keer te knippen, 
omdat er nogal wat luizen mijn hoofd 
als verblijfsplek hadden uitgekozen.
Piet de Nijs was olie- en zeepbezor-

 Samen op de kiek: 62 
vrouwen en 8 mannen. Onder 

hen de familie Bergeijk. Van doch-
ter Hennie in ’t Veen – Bergeijk is de 

foto afkomstig. Wie zijn de anderen?   

 Gratis zeep-
poeder voor reclame   

 De Rosestraat-familie Mikkers, Antonia Johanna (Ton), Franciscus Albertus Antonius (Frans), Tineke Hardenbol-Mik, Mathilde Mikkers-Bruck 
(Tilla), Henk en rechts ‘tante’/oma/Zus’ Kouijzer, die meer dan 100 jaar werd. Foto Ton Meulmeester   

 Zeepboer Piet en zijn vrouw Annie de Nijs en dochter Ria, zo’n 70 jaar geleden op de 
Hillevliet. Foto Rein Wolters   

In de periode 1970-1973 zat ik 
op de Openluchtschool aan de 
Laanslootseweg in Spangen. Ik 
was toen 10-13 jaar en zat daar 
voor luchtwegproblemen. De 
Openluchtschool was voor kinde-
ren met luchtwegenproblematiek, 
epilepsie of zwakke gezondheid. 
Deze school is daar al jaren niet 
meer.

Ik herinner mij meester Witvoet, meester 
Van de Ree, mijn favoriet meester Zwijnen-
burg en hoofdmeester Engwerda, die mij het 
leven en ook dat van anderen aardig zuur 
maakte. Een rigide, strenge grote vent.
De dagindeling was als volgt. Lessen tussen 
ontbijt en warm middageten, in de middag 
slapen op een grote zaal, met een lerares op 
een stoel om toe te zien dat we sliepen.
Met mijn rusteloze karakter bracht mij dat 
in problemen. Terwijl ik met een naastgele-
gen lag te giebelen, zag ik haar opgekropte 
woede in haar ogen. Ik ging gewoon door. 
Ik ben door elkaar geschud en er ontstond 
veel geschreeuw. Ze was helemaal over 
de rooie. Ik rende de klas in en vloog bij 
meester Van de Ree huilend in z’n armen. 
De klas lachte mij uit en op zijn gezicht zag 
ik een kleine grijns.

Zure pap
En wat was de melk zuur die op een blad 
werd rondgebracht. Op vrijdag kwamen 
grote metalen bakken met het warme eten, 
aangeleverd aan het hek. Nee he! Vis! Af-
schuwelijk. We aten aan U-vormige tafels, 
met de meester in het midden. Die deelde 
uit. Net als bij het ontbijt. Ik verstopte stuk-
ken vis in de randen onder de tafel. Maar die 
werden er later uitgehaald en kon ik alsnog 
opeten. Ook zo smerig… schilferige zure 
pap en tutti frutti. Net snot! Ik weigerde het 
te eten. Braken tot gevolg. Ze gooiden, als 
je niet op tijd klaar was, die zooi zo over je 
warme eten. Niet eten? Neus dichtknijpen 
tot je stikte en de tranen over mijn gezicht 
liepen. Meer leerlingen zaten bedremmeld 
te kijken en aten braaf alles op. Al was het 
braaksel op je pap.

Strafbank
Natuurlijk waren er ook leuke dingen. 
Sinterklaas en Kerst, toneel, waar ik een 
waaiende boom moest voorstellen. Tsja, wel 
zo rustig met mijn temperament. En als een 
leraar trouwde of twee, kon je kiezen met 
welke je mee wilde op die dag.
Bij de ingang zaten driehoekige glazen waar 
menigeen, ook ik, in de pauze voor straf 
moesten staan. Die waren altijd gevuld. 
Ik zat ook vaak op de strafbank naast het 
kantoor, in angst te wachten op wat er 
komen ging. Er is nog zoveel meer over te 
vertellen. Ik hoop dat er veel reacties op dit 
verhaal komen van medeleerlingen. Een 
paar voornamen weet ik nog: Lucienne, 
Miep, Hans en Anneke.
Ook op Rotterdam Zuid zat een Openlucht-
school, weet ik nog.

Mevr. Bea Verploegen
06-19777721  

Openluchtschool
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Het Kleinpolderplein bestond nog niet, 
er stond een boerderij en er lag een 
brug over de Schie, onderdeel van de 
rijksweg Den Haag – Rotterdam.
Ik heb op de christelijke Ds GA van 
der Hooftschool gezeten aan de Hoog-
madestraat, een houten school met een 
klein torentje waarin een bel hing, die 
telkens werd geluid wanneer de school 
begon of het speelkwartier was afgelo-
pen. Hoofdmeester was Van Noord-
wijk, die een streng, maar rechtvaardig 
beleid voerde. Zijn dochter Ada heeft 
jaren later een mooi boek over haar 
vader geschreven: ‘Mijn vader die in 
de hemel is’.
Wanneer mijn ouders niet thuis waren, 
ging ik tussen de middag eten bij oma 
Hoek, dan liep ik via de Aalkeetstraat 
naar de Schie, waar ik met het pontje 
naar de overkant voer naar de Zestien-
hovensekade. Dat pontje werd, geleid 
door een stalen kabel, naar de over-
kant getrokken door de pontjesbaas 
met behulp van een houten klomp 
met een gleuf erin waar de kabel in 
geklemd werd. Wanneer er een bin-
nenvaartschip kwam aanvaren, werd 
de kabel via een lier gevierd, zodat het 

schip er door kon. In die tijd werd de 
Schie nog redelijk druk bevaren door 
schepen die vanuit Delft of Den Haag 
naar de stad voeren. Aan de zijkant 
had men het jaagpad, en ik heb nog 
gezien dat er (kleine) binnenvaartsche-
pen door mankracht voortbewogen 
werden door, lopend op het jaagpad, 
het schip vooruit te trekken aan een 
touw. Later heb ik nog een aantal 
weken de pontjesbaas geholpen met de 
pont naar de overkant te trekken.

Paard en wagen
Wie ik ook geholpen heb, is melkboer 
Borsje van de Overschiese Kleiweg. 
Met paard en wagen reed ik samen 
met bezorger Henk eerst naar de 
melkfabriek de Combinatie bij de 
Oost-Sidelinge. Daarna gingen we de 
wijk in om de klanten van zuivel te 
voorzien. De melk werd nog via een 
kraantje per halve of hele liter uit de 
melkbussen getapt en in het pannetje 
van de klant gegoten. Ik herinner mij 
nog de Wajang boter en de metalen 
rekjes waar vier of zes flessen melk in 
konden.
Aan het einde van de dag terug naar 

de Overschiese Kleiweg en dan mocht 
ik, onder toeziend oog van Henk, een 
stukje mennen en daarna het paard 
naar de wei brengen. Dan mocht ik 
boven op het paard zitten, als negenja-
rig jochie was dat een hele belevenis.
‘s Zondags meestal een stukje lopen 
met een tante; dan liepen we naar de 
Delftweg langs Landgoed de Tempel 
en weer terug via de Doenkade langs 
het vliegveld Zestienhoven, waar 
toen zo af en toe een vliegtuig landde. 
Onder andere de Carvair G-ARSF, 
een vliegtuig met een wegdraaiende 
voorkant, waardoor een drie tot vier 
auto’s mee konden.

Boodschappen

Boodschappen deden we bij de win-
kels aan de Abtsweg, onder andere bij 
De Gruyter en v.d. Meer en Schoep en 
je had zalencentrum Schanswijk voor 
de feesten en partijen.
Met Kerst werd er in de achtkantige 
Maranathakerk aan de Burgemeester 
Baumannlaan de Kerstviering gehou-
den, wat inhield dat er kerstliedjes 
gezongen werden en het Kerstverhaal 
werd verteld.
Na afloop kreeg je o.a. een sinaasappel 
mee en een v.d. Hulstboekje.
Verder had je nog de borstelfabriek 
en de houtfabriek aan het eind van de 
Oudedijkse Schiekade.
In 1960 verhuisden wij naar Hendrik 
Ido Ambacht, maar wanneer ik in 

de buurt ben, rij ik altijd even door 
Overschie waar ik een heel fijn jeugd 
gehad heb. Er is wel veel veranderd. 
De meeste flats aan de Abtsweg zijn 
verdwenen en er staan nu rijtjes-
huizen. De oude houten school is afge-
brand en de melkfabriek is gesloopt. 
Ook het pontje is al jaren geleden 
vervangen door een brug en de Schie 
is afgedamd, waardoor het scheep-
vaartverkeer beperkt blijft tot een roei- 
of plezierbootje.

Frans Cöllen
06-51271767
franscollen@gmail.com

Het Overschie van mijn jeugd
Ik ben in 1949 geboren aan de Zestienhovensekade 264 in Over-
schie, waar ik samen met mijn ouders inwoonde bij opa en oma 
Hoek, de ouders van mijn moeder. Na twee jaar waren de nieuw 
gebouwde flats aan de Abtsweg klaar en zijn we verhuisd naar 
nummer 97 A.

Boodschappen deden we bij de winkels aan de Abtsweg, zoals De Gruyter.

Wat een gaaf tijdsbeeld van ruim een 
halve eeuw geleden. De immer actieve 
persfotograaf Ary Groeneveld schoot 
deze plaat 28 mei 1968. Wat zien 
wij? De glimmende parketvloer van 
de Burgerzaal in het Stadhuis. Verder 
ontwaren wij acht dansende stelletjes. 
Het lijkt meer schuifelen, geen enkel 
been gaat van de vloer. Een paar kop-
pels dansen tamelijk intiem Waarom 
ook niet? Op de dansvloer mag im-
mers alles? De kleding is informeel 
en zo hoort het ook. Het feestje moet 
duidelijk nog op gang komen, dat 
zie je aan alles. Ary Groeneveld was 
gedurende de jaren zestig een puike 
persfotograaf. In het Stadsarchief kunt 
u veel foto’s van hem ontdekken.

Ary had de juiste mentaliteit. Hij had 
altijd haast, dus ook deze avond gold 
‘gauw effe’ deze plaat scoren en snel 
door naar de volgende klus. Hij maak-
te de foto en hup, weg was ie weer. Er 
bestaan nóg twee foto’s van deze open 
avond, maar dit is de leukste. Wat is 
het toch jammer dat ons aller stadhuis 

langzamerhand op Fort Knox lijkt. Er 
kan haast niks meer en je kunt amper 
het mooie gebouw binnenkomen. Au 
fond trieste tijden voor de huidige 
bestuurlijke openheid. Een medewer-

ker van het stadhuis meldt dat ‘de 
maatregelen alles met “veiligheid” te 
maken hebben.’ Tja, wat moet je dan 
verder zeggen.

De foto kwam boven water dankzij 
een uitnodigingskaart, die ik altijd 
bewaard heb in mijn privéarchief. Alle 
Rotterdammers waren welkom bij een 
tentoonstelling – met installatie – door 

Susana Mejia, Pamela Rosenkranz en 
Anicka YI. Die expo was van 06-05 
tot en met 19-08 2018. Zijn deze 
details belangrijk? Ja zeker…

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

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

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

Dansen in Burgerzaal
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Rotterdam vanuit de 
wolken

Nog steeds verkrijgbaar, 
want inmiddels al toe aan 
de derde druk: Rotterdam 
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met lucht-
foto’s van het Rotterdam van 1950 tot 1990, gemaakt door de 
beroemde fotograaf Bart Hofmeester, die in 2001 overleed. 
Driehonderd pagina’s met 350 foto’s met toelichting. Een genot 
om door te bladeren, te lezen en bekijken!

Wat zeggie!?

Wim van der Klein is een geboren 
verhalenverteller. Zijn korte verhalen 
verschijnen regelmatig in De Oud-
Rotterdammer.. Als geboren en 
getogen Rotterdammer neemt hij de 
lezer mee naar het Rotterdam van 
zijn jeugd. Met droge humor kijkt 
hij terug op zijn avonturen in de 
straten van zijn stad, de jongensschool en de eerste, voorzich-
tige verkenningen op liefdesgebied. Ook kleurrijke anekdotes 
over het leven op de vrachtwagen passeren de revue. Zijn korte 
verhalen zijn vaak een bron van herkenning.. Een verhalenbun-
del die u niet mag missen. 

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van ‘Rot-
terdam Frontstad’, heeft daarna een 
fraai ander oorlogsboek uitgebracht. 
Het heet ‘Nach Holland’ en geeft een 
unieke kijk op de Duitse inval in de 
eerste bezettingsdagen van ons land. 
Het staat vol foto’s gemaakt door 
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen naar 
het front. Hun privékiekjes bleven decennialang verborgen.
NOG ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR

Rijnmond vanuit de 
wolken

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

De Oud-Rotterdam-
mer Koffiemok
Helemaal nieuw! De 
enige echte ‘De Oud-
Rotterdammer Koffiemok’ voor een lekker bak-
kie pleur. Een uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

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

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

   
Het Rotterdams ABC

Rotterdammers? Mooiste volk ter 
wereld! Het Rotterdamse taaltje? 
Klinkt ook al zo lekker. Dat 
blijkt wel uit de bonte verzame-
ling typische woorden die veel 
gebruikt worden door Rotter-
dammers. Herco Kruik maakte 
er een klein woordenboek van 
met daarin het mooiste wat de Rotterdamse woordenschat te 
bieden heeft. Leve het Algemeen Beschaafd Rottûdams!

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

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

Hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rotter-
damse Hand in Handdoek! Uitgevoerd in groen-wit-groen, net 
als z’n maatje de Natte T-Doek (ook nog steeds te bestellen). 
De kleuren van de Rotterdamse vlag dus. De handdoek is 40 
bij 60 centimeter en is van 100 procent katoen. Met ophanglus. 
Een origineel cadeau voor de echte Rotterdammert!

€ 39,95
€ 17,95

€ 29,95

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
Nach Holland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 29,95
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 22 maart 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:
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GEZ

Martha Flora Rotterdam, de meest persoonlĳke 
zorg voor mensen met dementie als thuis wonen 
niet meer gaat

Heeft u Heeft u Heeft u Heeft u Heeft u Heeft u interesse, interesse, interesse, interesse, interesse, interesse, neem dan neem dan neem dan neem dan neem dan neem dan contact opcontact opcontact opcontact opcontact opcontact op
Bel voor meer informatie 010 - 26 89 356 
of ga naar www.marthafl ora.nl/rotterdam

Martha Flora Rotterdam biedt persoonlĳ ke 
dementiezorg in een beschermde samen-
leving. Met meer aandacht en zorg, 
door liefdevolle zorgprofessionals. 
Het huis beschikt over ruime zorgstudio’s 
en appartementen voor echtparen. 

Naast een prachtige tuin beschikt Martha 
Flora over een unieke gemeenschap pelĳ ke 
ruimte met een huiskamer, eetkeuken, 
tuin kamer, atelier en bibliotheek. Bĳ  
Martha Flora kan men het leven zoals men 
gewend is zo veel mogelĳ k voortzetten.
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kinderen die regelmatig bijspringen. Of wie weet 
kunnen uw buren de helpende hand bieden of 
regelt u een aantal diensten via BuurtPas. Hoe 
dan ook, die extra hulp stelt u in staat om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven en regie te houden 
over uw eigen leven.

De BuurtPas ondersteunt o.a. bij de bezor-
ging van gezonde maaltijden, het regelen van 
huishoudelijke hulp en aanvullende mantelzorg. 
Iemand die met u een wandeling maakt, even ge-
zellig op bezoek komt of u helpt met kleine taken 
in huis. Wilt u hier advies over? Bel ons gerust! 
(010) 332 3000 of kijk op buurtpas.nl  

Ouder worden in ons eigen huis, zelf-
redzaam zijn en zo gezond mogelijk 
leven dat willen we toch allemaal?
Misschien heeft u wat hulp nodig bij een aantal 
dingen? Dat kan uiteenlopen van huishoudelijke 
taken tot hulp bij het wassen en aankleden. 
Maar ook voor een ritje naar het ziekenhuis, een 
wandeling of administratieve taken.

Wellicht heeft u thuiszorg van Laurens of 

Bestel nu 
uw BuurtPas

Meld u aan en word lid
Net zoals ruim 8000 andere inwo-
ners in onze regio. Met slechts één 
telefoontje regelen wij dit voor u. De 
BuurtPas kost u slechts € 17,50 per 
jaar en is geldig voor alle inwonen-
den op één adres. Neem vandaag 
nog contact op via telefoonnummer 
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar 
buurtpas@laurens.nl.

Langer thuis wonen met 
gratis extra’s

De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp 
en zorg om zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen maar ook vele extra's. Denk 
aan het gratis lenen van bijvoorbeeld 
krukken of een rollator of de gratis on-
gevallenverzekering.

Diensten aan huis
U ontvangt aantrekkelijke kortingen op 
onze diensten aan huis zoals de klus-
sendienst, opticien, pedicure, kapper 
en maaltijdservice. En met onze collec-
tieve zorgverzekering bespaart u al snel 
€ 100 p.p. per jaar.

Met een lidmaatschap op BuurtPas 
bent u verzekerd van een jaar lang 
gemak, voordeel en zekerheid.

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.

GEZ

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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en behandelen klachten die voortkomen uit een 
afwijkende stand van de voeten of looppatroon 
of bijvoorbeeld door een ziekte (zoals reuma, 
diabetes of kanker). Ook op gebied van preventie 
kan de podotherapeut veel voor u betekenen, 
bijvoorbeeld door het geven van een persoonlijk 
schoenadvies.

Podotherapeuten behandelen dus een veelvoud 
aan voetproblemen en klachten. Of iemand nu 

steunzolen nodig heeft of last heeft van meer 
complexe problemen, bij de podotherapeut bent u 
aan het juiste adres.

Gratis voetchecks
Om een bezoek zo laagdrempelig mogelijk te 
maken, kunt u bij Penders Voetzorg in Rotter-
dam (Groenendaal 225) terecht voor een gratis 
en geheel vrijblijvende voetcheck. Tijdens de 
voetcheck worden uw voeten grondig gecontro-
leerd door een specialist. Zo weet u al binnen 20 
minuten waar u aan toe bent en op welke manier 
de voetproblemen verholpen kunnen worden.

Wist u trouwens dat de voetcheck ook zinvol is bij 
sportblessures, of bij knie-, heup- en rugklachten 
ten gevolge van een verkeerde voetstand.

Voor meer informatie over gratis voetchecks of 
het maken van een afspraak kunt u kijken op 
www.pendersvoetzorg.nl/voetcheck.  

een Fitform stoel!

De voordelen van Voorbrood Meubelen en Fit-
form op een rij:
• Een sta-op stoel voor u individueel op maat 
gemaakt, waarbij we zelfs bij u thuis kunnen 
komen meten;
• 10 jaar afl opende Garantie Waarborg;
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan;
• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk 
verstelbaar;

• Volledig ergonomisch verantwoord & weten-
schappelijk onderbouwd;
• Ruime keuze in stof en leder mogelijkheden.  

 Voetklachten? Doe een gratis voetcheck!   Voorbrood Meubelen: 
Uw Fitform specialist!Tal van mensen lopen dagelijks 

rond met lichte voetklachten, zoals 
vermoeide of brandende voeten of 
bijvoorbeeld pijnlijke hielen. In veel 
gevallen komt dit door het dragen van 
de verkeerde schoenen of door een 
standsafwijking van de voeten. Een 
bezoekje aan de podotherapeut of een 
gratis voetcheck geeft direct duidelijk-
heid over de voetklachten. Het gros 
van de voetklachten kan vaak snel en 
eenvoudig verholpen worden.

De podotherapeut is een ware specialist op het 
gebied van voeten. Podotherapeuten onderzoeken 

Bij Voorbrood Meubelen zijn we altijd 
op zoek naar partners die onze waar-
den op het gebied van service, kwali-
teit en klantgerichtheid delen. Fitform 
is één van die partners. Het maatwerk 
zitcomfort van de Fitform sta-op stoe-
len verhoogt namelijk al 40 jaar het 
welzijn van heel veel mensen. 

Om uw Fitform fauteuil extra comfortabel te 
maken, ontvangt u de maanden maart en april een 
gratis nekkussen t.w.v. € 199,- bij aanschaf van 

      

GRATIS VOETCHECK
Heb jij ook last van voetklachten, maar weet je niet precies wat 
je ermee moet doen? Kom dan zeker eens bij ons langs voor 
een gratis voetcheck. Zo weet je binnen 20 minuten waar je 
aan toe bent en hoe deze klachten vaak eenvoudig verholpen 
kunnen worden.

0475-493900 (bereikbaar ma t/m vrij: 08.00 - 17.00 uur)  
Groenendaal 225  |  3011 ST  |  Rotterdam  
pendersvoetzorg.nl/afspraak Voel je goed. Beweeg je vrij.

Mijn voet-
klachten waren 
snel verholpen”

“

GEZ
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In de mooie, grote showroom op Woonboulevard 
Capelle XL staat een groot assortiment relaxfau-
teuils met sta-op-mogelijkheid in alle soorten en 
maten. Hoewel, in alle maten? “Nee”, zegt Frans, 
“wij hebben hier niet alle maten staan. Dat kan 
ook niet, omdat wij juist elke stoel op maat laten 
maken. Aangezien ieder mens uniek is, leveren 
wij ook alleen unieke stoelen. Iedere sta-op-fau-
teuil meten wij individueel op. Op de centimeter 
worden zithoogte, rughoogte, armondersteuning 
en de hoogte van de rugsteun bepaald. Hierdoor 
creëren we een optimaal zitcomfort voor ieder 
persoon.”

Naast de collectie relax- en sta-op-fauteuils biedt 
het Welzijnswarenhuis ook een uitgebreid as-
sortiment scootmobielen en rollators. Ook hierin 
valt het streven naar maximaal comfort op. De 
scootmobielen, in zowel drie- als vierwieluitvoe-
ring, zijn veelal uitgerust met een goed zittende 
stoel en ook de moderne lichtgewicht rollators 
zijn voorzien van een zitelement. Na een korte 
of langere wandeling kan altijd even tussendoor 
plaatsgenomen worden op het zitplankje.

“Wij gaan graag met onze klanten in gesprek, 
zodat we goed de behoefte van de klant kunnen 
bepalen”, vertelt Frans. “Naast unieke afmetingen 
heeft elke klant zijn eigen wensen ten aanzien 
van zijn hulpmiddel. En uiteraard zijn eigen 

portemonnee. Wij streven ernaar een oplossing te 
bieden voor iedereen. Laat mensen vooral vrijblij-
vend binnenstappen. We adviseren graag over alle 
mogelijkheden.”

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE Capelle a/d IJssel • 
T: 010 – 76 00 122

E: info@welzijnswarenhuis.nl • www.welzijns-
warenhuis.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Gratis parkeren voor de deur.  

 Meer dan een gewone relaxfauteuil   
“Een sta-op-fauteuil is veel meer dan een gewone relaxfauteuil”, vertelt Frans 
Wietzes. Frans is eigenaar van een in mobiliteitshulpmiddelen gespecialiseerde 
winkel in Capelle aan den IJssel. “Een sta-op-fauteuil helpt je eenvoudig uit je 
stoel op te staan, ook als dat wat moeilijker gaat door een beperking.” 

GEZ

Het Kunstwerk van uw Tandprotheticus!

-  Advertorial  -

De tandprotheticus is dé specialist in de mond-
zorg voor uitneembare constructies. Denk niet 
alleen aan een kunstgebit - volledige gebitspro-
these genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan 
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.

Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze hoogste 
prioriteit. We proberen iedereen blij te maken 
met zijn of haar nieuwe prothese. Met een team 
van ‘vakidioten’doen we daar iedere dag ons 
best voor!”

Gewoon bellen
Voor een afspraak kunt u heel eenvoudig 
Venrooy Tandtechniek bellen. U heeft geen 
verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts, 
tandarts of van een ziekenhuisarts. De tandpro-
theticus is vrij toegankelijk en een belangrijk 
deel van de zorg die geleverd wordt valt onder 
de basisverzekering. Wel zo fijn!

Schat aan ervaring
Natuurlijk werkt Venrooy Tandtechniek nauw 
samen met andere behandelaren. Denk aan de 
tandarts, de tandarts/implantoloog en de mond-
hygiënist. Zoals de tandprotheticus ervaring 
heeft met uitneembare gebitsprotheses, hebben 
andere beroepsgroepen in de mondzorg hun 
specialismen. Samen kunnen ze u de beste zorg 
leveren.

Prima zorg
De tandprotheticus kan u bijvoorbeeld verwij-
zen naar een mondhygiënist om tandsteen te 
verwijderen. En hij zoekt bijvoorbeeld contact 
met een tandarts wanneer uw gebit deels bestaat 
uit natuurlijke tanden en kiezen. Die verdienen 
evengoed prima zorg. Andersom verwijzen 
tandartsen cliënten met grote regelmaat naar een 
tandprotheticus voor het aanmeten en vervaardi-
gen van een gebitsprothese.

Beste oplossing
U kunt bij Venrooy Tandtechniek niet alleen 
terecht voor een  ‘normale’ gebitsprothese. Voor 
menigeen is een klikgebit de beste oplossing. 

Heeft u bijvoorbeeld sterk geslonken kaken? 
Dan is er mogelijk onvoldoende stabiliteit voor 
een goed functionerende prothese. Grote kans 
dat u wel gebaat bent bij een prothese die wordt 
geplaatst op een implantaat dat door de tandarts 
/ implantoloog als een schroef in uw kaak wordt 
vastgezet.

Beter passen
Functioneert uw natuurlijke gebit niet meer? 
Heeft u een slecht passend of verouderd kunst-
gebit? Al dat ongemak is onnodig. Breng  een 
bezoek aan Venrooy Tandtechniek. Vaak hebben 
zij de beste oplossing voor u. Met nieuwe tech-
nieken en materialen kan Venrooy Tandtechniek 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kunstgebit 
beter past.

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik van hyper-
moderne 3D technieken. Hiermee kan niet alleen 

sneller, maar ook nauwkeuriger een perfect pas-
send kunstgebit worden gemaakt. De nauwkeu-
righeid van de moderne scanners is zó groot dat 
een te ruim zittend kunstgebit tot het verleden 
behoort. De scanners meten de prothese aan alle 
kanten op en digitaliseren de meetgegevens tot 
op een tiende millimeter nauwkeurig.Vervol-
gens wordt het kunstgebit uit een blok kunststof 
gefreesd, zonder enige afwijking. Zo heeft u in 
amper 14 dagen een perfect passend kunstgebit.

Eigen risico (bijna) verbruikt?
Maak dit jaar nog een afspraak voor een nieuw 
kunstgebit.

Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 20 jaar, met 
vestigingen op de Oudedijk 140 in Rotterdam en 
op het Raadhuisplein 46 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. In mei 2018 is de praktijk in Nieuwerkerk 
verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de over-
kant van het plein, boven de bank.
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met Mond-
zorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt u er voor alle 
mondzorg terecht!

Vraag vrijblijvend informatie:

Venrooy Tandtechniek Kunstgebitten
Oudedijk 140/Hoek Willem Ruyslaan
Rotterdam-Kralingen
Telefoon 010-4117870

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633

Geopend: maandag t/m vrijdag, 
09.00 tot 17.00 uur

www.venrooytandtechniek.nl

Venrooy Tandtechniek is de specialist in deskundig aanmeten en 
vervaardigen van gebitsprotheses. Uw gebit is belangrijk. Niet 
alleen om er keurig uit te zien, ook om er goed mee te kauwen.  
Wanneer uw natuurlijke gebit niet meer voldoet, bent u bij Venrooy 
Tandtechniek aan het juiste adres. De broers Danny en Erik Venrooy 
zijn beiden tandprotheticus.

VENROOY TANDTECHNIEK
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Viering 100 jaar Overmaas
Voetbalvereniging Overmaas viert 
zaterdag 9 april 2022 haar 100-jarig 
bestaan. Het bestuur nodigt alle leden, 
oud-leden en betrokkenen bij Over-
maas uit als bezoeker deel te nemen 
aan het dagprogramma. Zie voor het 
totale programma website: https://
www.overmaas.org. Vanaf 17.00 uur 
is er een receptie/reünie waarop veel 
leden en oud-leden verwacht worden. 
Aansluitend muzikale feestavond. 
U bent van harte welkom op het 
Nieuwe Sportcomplex Olympia aan de 
Buitendijk 100A op Rotterdam-Zuid 
(parkeren op Olympiaweg 350). Wij 
verzoeken uw komst aan te melden via 
jubileum@overmaas.org met vermel-
ding: Oud-Rotterdammer

De jubileumcommissie Overmaas 
100 jaar 

Kinderen Smulders gezocht
Ik zoek de kinderen van Wilhel-
mus Lodewicus Smulders, in leven 
meubelmaker, geboren te Rotterdam 
30 juni 1914, overleden aldaar op 
15 maart 1953 en gehuwd te Rot-
terdam op 24 december 1941 met 
Johanna Catharina Thijsen, geboren 
te Woensdrecht op 29 juni 1915. Als 
getuigen was toen aanwezig haar 
zuster Juliane Maria Thijsen, geboren 
te Wilhelmshaven (Dld ) op 5 februari 
1913, gehuwd geweest met Meijndert 
Rijkenberg, geboren te Rotterdam op 
29 mei 1905. Een kind uit dit huwe-
lijk is Cornelis Adriaan Wilhelmus 
Rijkenberg, geboren te Rotterdam 
op 9 september 1933. Het gaat over 
hun tante Maria Johanna Cornelia 
Thijsen, geboren te Woensdrecht, op 
12 oktober 1903 en gehuwd geweest 

met Petrus Anthonius Bakker, geb te 
Schiebroek op 2 februari 1901. Hun 
laatste adres was Treubstraat no. 5b – 
2. Van deze tante zoek ik een foto.

Dik Happé
Postbus 28066
3003 KB Rotterdam
dikhappee@gmail.com

Gezocht: verhalen over de 
fusillade op 12 maart 1945
Wie kent iemand met een persoonlijk 
verhaal over de wraakactie van de 
Duitse bezetter op 12 maart 1945, 
waarbij 40 verzetsmannen werden ge-
fusilleerd? Als speechschrijver van de 
gemeente Rotterdam zou ik dit graag 
opnemen in de toespraak op 4 mei 

2022 bij het monument De Vallende 
Ruiter op Zuid. U kunt mij bellen op 
06-53289757 of mailen naar m.spek@
rotterdam.nl

Rinus Barendregt
Ik ben al enkele jaren op zoek naar 
mijn jeugdvriendje Rinus Barendregt. 
Al van het eind van WO II waren we 
boezemvrienden. Waar Rinus was, 
was Henk en waar Henk was, was 
Rinus. Rinus woonde toen aan de 
Tennisstraat op 26 en Henk op 34 in 
het Sportdorp in Rotterdam. Rinus 
verhuisde later met zijn ouders Jaap 
en Anna Barendregt-Draaier, zijn 
broers Eef, Koos en Leo en zijn zus-
sen Nel en Anneke naar Hockeystraat 
2 en Henk naar Rugbystraat 19. Dat 

alles nog steeds in het Sportdorp. 
De vriendschap veranderde iets, 
doordat Henk op 12-jarige leeftijd 
naar de mulo ging en Rinus, die niet 
zo’n studiebol was, ging werken als 
stucadoor. Henk ging later naar de 
Zeevaartschool en werd stuurman 
op de grote vaart, waardoor hij zijn 
vriendje Rinus niet vaak meer zag. 
Rinus trouwde met Ma uit Middelhar-
nis en daar zag Henk Rinus voor het 
laatst. Hij ging toen met zijn eerste 
autootje, samen met de ouders van 
Rinus, naar Middelharnis om de zoon 
van Rinus te bewonderen. Ik ben al 
enkele jaren bezig Rinus te vinden. Ik 
ben nu 81 jaar oud en mijn gezond-
heid gaat behoorlijk achteruit. Ik heb 
veel mensen die de naam Barendregt 

dragen (en voor de zekerheid ook 
die met ch) in en om Rotterdam en 
Middelharnis gebeld, maar het lijkt 
of deze familie van de aardbodem is 
verdwenen. Ik zou graag nog een keer 
contact hebben met Rinus. Wie kan 
mij helpen?

Henk Conijn
Duke Ellingtonstraat 11
4337 XT Middelburg
06-44194294
hmconijn@outlook.com

Luisterlijn zoekt vrijwilligers
Steeds meer mensen weten de Luis-
terlijn te vinden via telefoon, chat en 
e-mail. Dag en nacht bieden vrijwil-
ligers een anoniem luisterend oor aan 
mensen met pijn, verdriet, zorgen en 
eenzaamheid. In april, juli, september 
en november start in Rotterdam een 
training om nieuwe vrijwilligers op te 
leiden. De Luisterlijn zoekt mensen 
die hieraan willen meedoen. Het hui-
dige aantal vrijwilligers is te laag om 
iedereen een luisterend oor te kunnen 
bieden. Hiervoor zijn nieuwe vrijwilli-
gers nodig. Zij krijgen een profes-
sionele basistraining bestaande uit zes 
bijeenkomsten en begeleiding door 
beroepskrachten. Een vrijwilliger doet 
vier diensten per maand, waarvan een 
nachtdienst. Een telefoondienst duurt 
vier uur. Meer weten over het vrijwil-
ligerswerk bij de Luisterlijn? Kijk 
dan op www.deluisterlijn.nl. Kunt u 
goed luisteren en heeft u interesse? 
Meld u dan via www.deluisterlijn.nl/
als-vrijwilliger.html

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

Boekenbeurs op 2 april
Zaterdag 2 april houdt Stichting Ons 
Rotterdam een boekenbeurs van 11.00 tot 
14.00 uur. Afgelopen maanden ontving 
de stichting enige grote schenkingen 
van tweedehands boeken over Rotter-
dam. Dubbele exemplaren zijn voor de 
verkoop, de overige boeken zijn voor de 
eigen bibliotheek en worden zorgvuldig 
bewaard. Ook worden oude prentbrief-
kaarten verkocht. De boekenbeurs wordt 
gehouden aan Kerkwervesingel 53, 
Rotterdam-Pendrecht. Voor meer infor-
matie: boeken@onsrotterdam.nl of tel: 
010-4804513. Kijk ook op de vernieuwde 
website https://onsrotterdam.nl

Naam Restaurant?
Boekenschrijver Tinus de Does schonk 
mij onlangs deze foto uit de jaren zestig. 
Wij zien de zo bekende horecahoek 
Stieltjesplein/Stieltjesstraat. Het pand 
dateert van 1891. In het zo bekende 
café-restaurant werden vroeger prima 
maaltijden geserveerd. ‘Bolle Jan’ had 25 
jaar geleden dagelijks verse tong in huis. 
De prijs was alleszins redelijk. Voor mijn 
nieuw te verschijnen boek ‘Rotterdamse 
Restaurants’ (1900 – heden) heb ik de 
naam van de gastheer nodig die de scep-
ter zwaaide in deze eetzaak anno 1960. 
Reacties naar: jorisboddaert@gmail.com 
óf 06-18849644.

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

April 
agenda 
Rondvaarten, Dag- 
en Thema Cruises

• Under the Bridge  10/4

• Dagtocht Tweede Maasvlakte  16/4

• Paascruise  17/4

• Uitgebreide havenrondvaart  30/4

•  Havenrondvaart  volgens schema
Kijk op spido.nl 

voor tijden en 
tickets.

‘t leukste 
uitje 

op het 
water
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Cox for president
Ik zit al jaren de CCtjes van Gerard 
Cox met grote instemming te lezen. 
Sterker nog: wanneer ik de nieuwe 
Oud-Rotterdammer heb opgehaald, 
sla ik direct pagina 3 op, om als eerste 
zijn bijdrage te lezen.
Maar deze keer! Wat slaat hij hier di-
verse spijkers boven op de kop. Daar 
hoef je blijkbaar niet voor te hebben 
doorgeleerd, om een zó heldere kijk 
op de zaak te hebben (sterker nog: ik 
ben bang dat langdurige studies een 
heldere kijk op de wereld om ons heen 
eerder vertroebelen, dan verhelderen: 
Drank maakt meer kapot, dan je lief 
is).
Bij de ene na de andere talkshow (is 
ook al jaren “Nederlands”) schuiven 
de zogenaamd doorgeleerd heb-
bende dames en heren aan en trappen 
goedgemutst met elkaar de ene na de 
andere open deur in. Maar wél met 
de door Cox genoemde “hoed in de 
hand”.
Boos zwaaien met het Nederlandse 
vingertje, dat gaat ons nog het beste 
af.
Vraag mij nou niet of ik het allemaal 
beter weet, want als dat zo was, zat ik 
nu niet met een AOW + klein pensi-
oentje (ABP: dan weet u het wel) op 
een fl atje in Ommoord.
Maar ik wil hier wél een duidelijke 
instemming laten horen aan het adres 
van de heer Cox.
Ik roep daarom hier vanaf mijn bank: 
“Cox for president!”.
Kan natuurlijk niet, is gekheid dus, 
maar mijn vrouw zegt zojuist terecht, 
dat hij zeker de leeftijd heeft, als je 
over de grote plas in westelijke rich-
ting kijkt. En dat schijnt nog steeds 
één van de machtigste landen van de 
wereld te zijn. Waarop ik maar weer 
eens zeg: “Met zúlke vrienden heb je 
geen vijanden nodig. Gerard, ik zie 
wel wanneer ik op jou/u* (*doorhalen 
wat niet van toepassing is) kan en mag 
stemmen.
Hèh, lekker een stukje onvrede van 

me afgeschreven. Vandaag eens kij-
ken, of dat helpt.

Paul van ’t Hof
paulmarjo@live.nl

In de wolken
 Van de week bij de fysio had ik een 
praatje met een fysiotherapeute. Tij-
dens een rondje lopen vertelde zij dat 
zij nooit op de Euromast was geweest. 
Er kwam bij mij een herinnering 
boven van lang geleden. Ik werkte 
bij Coca Cola en had een afspraakje 
met een dame van het kantoor. Ik op 
mijn brommertje naar Vlaardingen. Ik 
belde aan en zij kwam aan de deur en 
vertelde dat zij net klaar was met eten! 
Daar ging mijn plannetje. Ik had na-
melijk een tafeltje gereserveerd op de 
Euromast, bij het raam, om een lekker 
menuutje te bestellen en daarna met 
de Space Tower naar boven. Ik was in 

de wolken. Maar nu moest ik dus het 
tafeltje afbellen. Plan B dan maar: na 
het eten richting het centrum om naar 
een fi lm te gaan. Wij konden geen 
leuke fi lm vinden helaas. Dan maar 
iets gaan drinken. Waar? Ik nam me 
voor de volgende keer te vertellen niet 
thuis te eten en dan in de herkansing 
te gaan…
Het is lang geleden, 1965, maar de 
herinnering kwam naar boven. Ik heb 
de dame nooit meer gezien. Waar-
schijnlijk vond zij de avond saai, maar 
mijn bedoeling was goed. Inmiddels 
zijn mijn blonde haren grijs gewor-
den en ben ik een trotse opa van zes 
kleinkinderen. 

 Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Naar het politiebureau
Ik kom uit een gezin van negen kinde-

ren. We woonden in de Christiaan de 
Wetstraat. Er woonden vier gezinnen 
op nummer 83 en de kinderen gingen 
veel met elkaar om. We speelden op 
straat. Bokkie springen en spoorzoe-
kertje. Als jong meisje droeg ik nog 
een onderjurkje met een zak. Daarin 
had ik al mijn krijtjes zitten. Daarmee 
moesten we pijlen zetten tijdens het 
spoorzoeken. We plaatsten ze op straat 
en op een blinde muur. Ook spreuken 
als ‘Zoek je maar het apelazerus’. 
Plots stond er een agent te kijken. 
Enkelen van ons bleven staan. De 
rest van de club rende weg toen ze 
de agent zagen. De blijvers moesten 
een emmer water gaan vragen met 
een borstel om daarmee het plein-
tje weer schoon te boenen. En een 
afspraak maken om voor straf naar het 
politiebureau te komen. We zijn niet 
gegaan, maar mijn vader zei toen ik 
thuiskwam: “Ga maar, anders staat de 

politie hier straks op de stoep.” Daar 
moest je toen niets van hebben. Daar 
schaamden je ouders zich voor. We 
hebben uiteindelijk een hele dag voor 
straf op het bureau gezeten met de 
hele club, een stuk of negen kinderen. 
We hebben uit verveling de schroeven 
uit de stoelen gedraaid. Om de zoveel 
tijd kwam een agent vragen wat we 
hadden gedaan. We hebben het eigen-
lijk best leuk gehad op het bureau aan 
de Groene Hilledijk/Sandelingen. Dat 
was dan onze straf. Een oudere broer 
moest ons ophalen. Of je vader. Dat 
was een mooie tijd toen.

Klazien Kehl-Odijk
Mandolinehof 41
2992 NS Barendrecht    

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.TANTE POST

Marius Richters (1878-1955)
Op mijn boekenplank staat het prachtige boek over Marius Richters, Rotterdams schilder en glazenier 1878-1955. 
Conservator Liesbeth de Zeeuw heeft het boek vervaardigd, met een bijdrage van Lina van de Wolde. Het boek 
kon verschijnen dankzij het Historisch Museum Rotterdam. Wat een historische stedelijke verwaarlozing en 
barbaarsheid dat dit museum onlangs is gesloten!
Uiteraard ontbreken de kolossale wandschilderingen in de raadzaal van het Rotterdamse stadhuis niet en zijn 

deze Rotterdamse havenafbeeldingen in het boek 
weergegeven. Als gemeenteraadslid voor het CDA, 
tussen 1990-1994, was ik woordvoerder Haven en 
in mijn raadsbijdrage over het Havenplan 2010, 
waarin de toekomstvisie van de haven werd 
besproken, betrok ik deze indrukwekkende histori-
sche afbeeldingen van het kolenbedrijf, het graan-
bedrijf, het transportbedrijf en de scheepsbouw en 
de havenarbeiders die toen aan de ontwikkeling 
van de haven werkten.
Boven mijn schoorsteen hangt een prachtig werk 
van deze talentvolle Rotterdamse schilder. Het is het interi-
eur van een kerk. Helaas is mij niet bekend welk kerkinterieur Richters schilderde. Wellicht is de kerk al 
afgebroken, maar kan evengoed nog bestaan. Ik hoop dat iemand het interieur herkent, zodat ik het schil-
derij kan voorzien van een volledig naamplaatje. Tot nog toe is mij dat tijdens mijn onderzoek niet gelukt. 
Ik ben heel benieuwd en bij voorbaat mijn dank!

  Bert Luijendijk
Zwanenkade 32, 2925 AR Krimpen aan den IJssel, bert.luijendijk@hetnet.nl   

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

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

Adverteren:
Timo Pauw 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: 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.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 59,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. harde boomvrucht; 7. deel van een � etswiel; 12. binnenvaartuig; 13. partij in een rechtsgeding; 14. vochtmaat van vier 
ankers wijn; 15. bekende Ned. motorrace; 17. bloembed; 19. land in Azië; 21. maanstand (afk.); 22. hogere rechtbank; 
24. Amerikaanse ex-president; 27. plakmiddel; 26. heldendicht; 30. trichloorethyleen; 31. laatste gedeelte; 32. groene 
edelsteen; 33. Rote Armee Fraktion (afk.); 35. nieuwe mode; 37. pasvorm; 38. uitproberen; 41. tamme loot; 42. historisch 
wapen; 44. lastdier; 46. grote zanggroep; 47. schoolvak; 48. streek in Frankrijk; 49. cafébediende; 50. niets inhoudend; 
52. eerste mens; 54. zwakbegaafd; 56. oord der verdoemden; 58. huidaandoening; 61. vertragingstoestel; 62. appel-
soort; 64. plechtige belofte; 65. vensterglas; 67. vruchtengelei; 68. kierewiet; 70. soort gereedschap; 72. fopspeen; 73. 
register van voorwerpen; 76. meisjesnaam; 77. titel (afk.); 78. graafschap in Engeland; 79. plaats in Noorwegen; 81. 
personeelszaken (afk.); 82. kookgerei; 83. rangtelwoord; 84. verwaande houding; 86. medemensen; 87. salaris per dag.

Verticaal
  1. zeer kwaad; 2. muzieknoot; 3. houten drinkbakje; 4. berggeel; 5. gebrek (schaarste); 6. koude lekkernij; 7. amigo; 
8. verbindingsstuk; 9. deel van een boom; 10. in memoriam (afk.); 11. pandjeshuis; 16. hoogste punt; 18. bedorven; 
20. Rijksluchtvaartdienst (afk.); 21. oude lap; 23. stevig gebouwd; 25. aanspreektitel; 26. kerel (man); 27. hoffeest; 29. 
kunstmaan (bijplaneet); 32. periodieke verkoop opbrengst; 34. Turks hoofddeksel; 36. een schip aanklampen; 37. mi-
litaire Willemsorde (afk.); 39. verdieping; 40. grondmist; 42. godsdienstige misstap; 43. gordijnrail; 45. zwaar en lomp; 
46. bergpapegaai; 51. rivier in Utrecht; 53. onhoudbare service; 54. telwoord; 55. Engelsman; 56. warenhuisketen; 57. 
bouwsteentje voor kinderen; 59. plaats in Noord-Holland; 60. bewaarplaats voor goederen; 62. knaagdier (mv.); 63. te 
vorderen bedrag; 66. deel van een dag; 67. jongensnaam; 69. zoen; 71. klein teugje; 73. oude Nederlandse munt; 74. 
hijstoestel voor personen; 75. mep of klap; 78. oogholte; 80. brandstof (Engels); 82. familielid; 85. ruimtelijke ordening 
(afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

We hebben zin in de lente

Opvallend veel inzendingen kwamen deze keer binnen. Veel meer dan ‘normaal’. Uit al die inzendingen hebben 
we weer vijf prijswinnaars geloot. Die krijgen ditmaal ieder een exemplaar van het populaire fotoboek ‘Rotterdam 
gefotografeerd 1960-1970’ met foto’s van de Rotterdamse fotograaf Henk Hartog. De prijswinnaars zijn: Rob van 
Leeuwen, T. Mud, Pieter van der Graaf, L. de Haan en B.A. Vollaard-Vink.

Voor de nieuwe puzzel hebben we een bijzondere prijs. Voor drie 
prijswinnaars ligt een waardebon van 30 euro klaar om te beste-
den in De Theetuin in Rijsoord.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw oplossing van de puzzel voor donderdag 31 maart 12.00 uur 
bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotter-
dammer.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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79 4 62 11 49 27 69 39 86 70 14 50 45 28 83 40

60 84 12 43 7 44 62 57 19 31 42 51 24 29

Horizontaal 1. harde boomvrucht; 7. deel van een fietswiel; 12. binnenvaartuig; 13. partij in een
rechtsgeding; 14. vochtmaat van vier ankers wijn; 15. bekende Ned. motorrace; 17. bloembed; 19.
land in Azië; 21. maanstand (afk.); 22. hogere rechtbank; 24. Amerikaanse ex-president; 27. plakmid-
del; 26. heldendicht; 30. trichloorethyleen; 31. laatste gedeelte; 32. groene edelsteen; 33. Rote Armee
Fraktion (afk.); 35. nieuwe mode; 37. pasvorm; 38. uitproberen; 41. tamme loot; 42. historisch wapen;
44. lastdier; 46. grote zanggroep; 47. schoolvak; 48. streek in Frankrijk; 49. cafébediende; 50. niets
inhoudend; 52. eerste mens; 54. zwakbegaafd; 56. oord der verdoemden; 58. huidaandoening; 61.
vertragingstoestel; 62. appelsoort; 64. plechtige belofte; 65. vensterglas; 67. vruchtengelei; 68. kiere-
wiet; 70. soort gereedschap; 72. fopspeen; 73. register van voorwerpen; 76. meisjesnaam; 77. titel
(afk.); 78. graafschap in Engeland; 79. plaats in Noorwegen; 81. personeelszaken (afk.); 82. kookge-
rei; 83. rangtelwoord; 84. verwaande houding; 86. medemensen; 87. salaris per dag.

Verticaal 1. zeer kwaad; 2. muzieknoot; 3. houten drinkbakje; 4. berggeel; 5. gebrek (schaarste); 6.
koude lekkernij; 7. amigo; 8. verbindingsstuk; 9. deel van een boom; 10. in memoriam (afk.); 11. pand-
jeshuis; 16. hoogste punt; 18. bedorven; 20. Rijksluchtvaartdienst (afk.); 21. oude lap; 23. stevig
gebouwd;  25. aanspreektitel; 26. kerel (man); 27. hoffeest; 29. kunstmaan (bijplaneet); 32. periodieke
verkoop opbrengst; 34. Turks hoofddeksel; 36. een schip aanklampen; 37. militaire Willemsorde (afk.);
39. verdieping; 40. grondmist; 42. godsdienstige misstap; 43. gordijnrail; 45. zwaar en lomp; 46. berg-
papegaai; 51. rivier in Utrecht; 53. onhoudbare service; 54. telwoord; 55. Engelsman; 56. warenhuis-
keten; 57. bouwsteentje voor kinderen; 59. plaats in Noord-Holland; 60. bewaarplaats voor goederen;
62. knaagdier (mv.); 63. te vorderen bedrag; 66. deel van een dag; 67. jongensnaam; 69. zoen; 71.
klein teugje; 73. oude Nederlandse munt; 74. hijstoestel voor personen; 75. mep of klap; 78. oogholte;
80. brandstof (Engels); 82. familielid; 85. ruimtelijke ordening (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Helaas kwam ik pas nu het stuk in 
‘Ken je dit nog’ tegen over Peter Blan-
ker. Graag wil ik toch even inhaken op 
dit onderwerp. Vroeger heb ik enige 
tijd met hem gewerkt, echter niet in 
de muziek. Na de militaire dienst, in 
1961, solliciteerde ik bij Rietschoten 
& Houwens aan de Sluisjesdijk en 
werd door de heer Harpe aangenomen 
voor het magazijn, waar ook Peter 
Blanker werkte. Ieder had zo z’n eigen 
afdeling. Zo had Peter de afdeling 
scheepsleveringen, zoals elektronica, 
radio’s, lampen en dergelijke. Zelf was 
ik toegevoegd aan magazijnmeester 
Jan Verhage. Het was daar een fi jne 
collegiale club, met onder anderen 
Koos Braat, Jan van de Meer, Leo van 
der Hoeve, Rob Dochi, expeditiechef 
Kees van Dijk, Henk Bliekendaal, 
Den Ouden, Kolenbrander en nog 
vele anderen, waarvan ik de naam ben 
vergeten. Ja, dat krijg je op 82-jarige 
leeftijd. Ook werkte er korte tijd 
iemand, ik dacht dat hij Herman heette 

en z’n achternaam is me onbekend, die 
mij vertelde dat hij samen met Peter 
optrad. Peter wilde dit niet verder 
voortzetten. Hij wilde als solist verder, 
tot verdriet van Herman en met succes, 
bleek later voor Peter Blanker! Tijdens 
zijn werkzaamheden bij R & H trad 
hij ’s avonds en in de weekenden op 
diverse plekken in Rotterdam op. Peter 
was een redelijk bescheiden persoon, 
had dus geen probleem om bescheiden 
te blijven, in tegenstelling tot zijn 
liedje. Je kon wel met hem lachen. Hij 
was vrolijk, aardig, wel serieus. Zijn 
snor en lange haar had hij destijds al. 
Mijn herinnering schiet tekort of hij 
toen ook met zijn ‘handelsmerk’, een 
blauwe hoed, naar zijn werk kwam. 
Peter heeft, dacht ik, tot in 1962 bij 
R & H gewerkt. Daarna mocht ik zijn 
afdeling/werk overnemen. Volgens mij 
is hij na vertrek intensiever aan zijn 
carrière in de muziek gaan bouwen en 
gaan werken als zanger (met gitaar), 
liedjesschrijver, etc. Daar hij steeds 

bekender werd, eerst vooral in Rot-
terdam, maar snel in heel Nederland, 
was hij al gauw een BN-er. Dit kwam 
onder meer doordat er in 1964 enkele 
EP’s van hem uitkwamen, evenals zijn 
optredens op TV. De troubadour Peter 
Blanker heeft het gemaakt. Een groot 
openbaar optreden van hem zal er wel-
licht niet meer inzitten. Hij is tenslotte 
82 jaar. Maar je weet maar nooit. Wel 
hoop ik dat hij zo gezond mogelijk 
blijft en er nog een aantal jaren bij 
mag tellen. Mijn versie op zijn liedje:
’T is moeilijk om jong te blijven,
al blijf je dat in je 
hart,
maar als je benen 
verstijven,
ga je moeilijker 
van start.

Arie van Nieuwaal
arievannieuwaal@
planet.nl  

Peter Blanker en Ketelbinkie
Over raadfoto nr. 255: dat is inder-
daad troubadour Peter Blanker, die 
optrad met drie leden van het Rotter-
dams Jongenskoor, in de foyer van 
De Doelen op 11 september 1982 ter 
gelegenheid van de uitreiking van de 1e Ketelbinkieprijs. Die reikte burgemees-
ter Bram Peper uit aan dr. H.N.Hart, voorzitter van de Rotterdamse Stichting 
Eerste Hulp Bij Hartstoring (EHBH). Ze werden begeleid door het Dansorkest 
van de Marinierskapel en zongen uiteraard het Ketelbinkielied. Het middelste 
koorlid draagt de Koffi etrofee van de stichting Ketelbinkie. Het lied krijgt 
binnenkort een nieuwe bewerking door docenten en studenten van Codarts met 
medewerking van acteur/musicus Joris Lutz. Dit ter gelegenheid van 40 jaar 
Stichting Ketelbinkie, die sinds 1982 de Ketelbinkieprijs voor innovatieve Rot-
terdamse ondernemingen uitreikt.
Peter Egge, vice-voorztter Stichting Ketelbinkie

’T Is moeilijk bescheiden te blijven
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Horizontaal 1. harde boomvrucht; 7. deel van een fietswiel; 12. binnenvaartuig; 13. partij in een
rechtsgeding; 14. vochtmaat van vier ankers wijn; 15. bekende Ned. motorrace; 17. bloembed; 19.
land in Azië; 21. maanstand (afk.); 22. hogere rechtbank; 24. Amerikaanse ex-president; 27. plakmid-
del; 26. heldendicht; 30. trichloorethyleen; 31. laatste gedeelte; 32. groene edelsteen; 33. Rote Armee
Fraktion (afk.); 35. nieuwe mode; 37. pasvorm; 38. uitproberen; 41. tamme loot; 42. historisch wapen;
44. lastdier; 46. grote zanggroep; 47. schoolvak; 48. streek in Frankrijk; 49. cafébediende; 50. niets
inhoudend; 52. eerste mens; 54. zwakbegaafd; 56. oord der verdoemden; 58. huidaandoening; 61.
vertragingstoestel; 62. appelsoort; 64. plechtige belofte; 65. vensterglas; 67. vruchtengelei; 68. kiere-
wiet; 70. soort gereedschap; 72. fopspeen; 73. register van voorwerpen; 76. meisjesnaam; 77. titel
(afk.); 78. graafschap in Engeland; 79. plaats in Noorwegen; 81. personeelszaken (afk.); 82. kookge-
rei; 83. rangtelwoord; 84. verwaande houding; 86. medemensen; 87. salaris per dag.

Verticaal 1. zeer kwaad; 2. muzieknoot; 3. houten drinkbakje; 4. berggeel; 5. gebrek (schaarste); 6.
koude lekkernij; 7. amigo; 8. verbindingsstuk; 9. deel van een boom; 10. in memoriam (afk.); 11. pand-
jeshuis; 16. hoogste punt; 18. bedorven; 20. Rijksluchtvaartdienst (afk.); 21. oude lap; 23. stevig
gebouwd;  25. aanspreektitel; 26. kerel (man); 27. hoffeest; 29. kunstmaan (bijplaneet); 32. periodieke
verkoop opbrengst; 34. Turks hoofddeksel; 36. een schip aanklampen; 37. militaire Willemsorde (afk.);
39. verdieping; 40. grondmist; 42. godsdienstige misstap; 43. gordijnrail; 45. zwaar en lomp; 46. berg-
papegaai; 51. rivier in Utrecht; 53. onhoudbare service; 54. telwoord; 55. Engelsman; 56. warenhuis-
keten; 57. bouwsteentje voor kinderen; 59. plaats in Noord-Holland; 60. bewaarplaats voor goederen;
62. knaagdier (mv.); 63. te vorderen bedrag; 66. deel van een dag; 67. jongensnaam; 69. zoen; 71.
klein teugje; 73. oude Nederlandse munt; 74. hijstoestel voor personen; 75. mep of klap; 78. oogholte;
80. brandstof (Engels); 82. familielid; 85. ruimtelijke ordening (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

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

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

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

DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!

PANDHUIS ROTTERDAM 

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam
Achterzijde Rotterdam Centraal Station

010-7171777 www.pandhuisrotterdam.nl

HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 maart 2022 pagina 24

Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt

Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wij-
ken, van vervlogen tijden 
tot en met de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoor-
log. Met veel foto’s van 
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 2: 
Blijdorp, Bergpolder, 
Liskwartier

Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Met 
foto’s die een indruk geven van hoe Blij-
dorp, Bergpolder en Liskwartier er vroeger uitzagen en van de 
herbouw en aanleg van belangrijke wijzigingen in de stad. Met 
veel foto’s van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers 
en met een plattegrond van de 
wijken.

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

Fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken van 
vervlogen jaren tot in de 
naoorlogse tijd. De oudste 
opname is een unieke foto 
uit 1895 vn het Boerengat. Ver-
der foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog, van de gevolgen 
van het fatale bombardement in 1940 en de daaropvolgende 
wederopbouw. Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam door de tijd deel 5:
Crooswijk, Nieuw Crooswijk,
Goudsewijk

Een fotoboek met beelden 
van de ontwikkeling van deze 
wijken van vervlogen tijden 
tot na de Tweede Wereldoor-
log. Met veel foto’s van de 
bekende Rotterdamse foto-
graaf Jan Roovers, die de wijken fotografeerde zoals ze eens 
waren, maar die ook veel opnames maakte van de herbouw van 
het door het bombardement getroffen gedeelte. Met plattegrond 
van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 6:
Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk

Een fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken, van 
kort na 1900 tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 
Met veel foto’s van de be-
kende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers. 
Van de Zwartjanstraat tot het Zwaanshals en van de Noordsin-
gel tot de Schiekade. En nog veel meer natuurlijk. Een pareltje 
in deze serie, met haarscherpe platen.

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

Fotoboek dat de ontwikke-
ling van acht wijken in de 
deelgemeente Charlois laat 
zien, van vervlogen tijden tot 
na de Tweede Wereldoorlog. 
Met foto’s van de Tarwewijk, 
Oud-Charlois, Carnisse, Zuidwijk, Pendrecht, Zuidplein, 
Wielewaal en Heijplaat. En natuurlijk van het Brabantse 
Dorp, dat na de oorlog in hoog tempo werd gebouwd, nadat 
verdwaalde Duitse en geallieerde bommen de wijk hadden 
getroffen. Met plattegrond.

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

Fotoboek over de ontwikke-
ling van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Je 
proeft de sfeer van het ver-
leden en ziet hoe de wijken 
van nu er vroeger uitzagen. 
Met plattegrond van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s 
van hoge kwaliteit. Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een 
onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg en voor 
een klein deel van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikke-
ling door en ontwikkelde een eigen identiteit.

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

€ 22,95 € 22,95

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge

Een fotoboek over de 
ontwikkeling van Hil-
legersberg en Terbregge, 
van vervlogen jaren tot na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Aan de hand van vele 
zeldzame nog niet eerder gepubliceerde foto’s 
wordt de geschiedenis van ruim een eeuw Hillegersberg en 
Terbregge in beeld gebracht. Met plattegrond. En natuurlijk met 
aandacht voor de legende van de reuzin Hillegonda.

Rotterdam door de tijd deel 12:
Delfshaven, Bospolder, 
Tussendijken, Spangen

Een fotoboek over de ont-
wikkeling van Delfshaven, 
Bospolder, Tussendijken, 
Spangen, Het Witte Dorp 
en Oud-Mathenesse van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Met vele zeldzame en nog niet eerder 
gepubliceerde foto’s. Van de Westzeedijk tot de Schiedamseweg 
en van de Mathenesserdijk tot het Staringplein. En nog veel 
meer natuurlijk.

€ 22,95 € 22,95
Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 22 maart 2022
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Solingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

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

Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 2 Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 3 Kralingen, Kralingseveer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 8 Charlois  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 9 Kleiwegkwartier, Schiebroek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 10 Hillegersberg, Terbregge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, Spangen, 

Witte Dorp, Oud-Mathenesse    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95
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