
Op 19 januari 1953 kwam ik 
als zevenjarige terecht op de 
speciale lagere school die 
later de Hildernisseschool 
is gaan heten. Die datum 
herinner ik me omdat er 
overal gevlagd werd vanwege 
de verjaardag van Prinses 
Margriet, ‘het petekind der 
Koopvaardij’, zoals ze werd 
aangeduid. Mijn ouders von-
den in die tijd dat ik naar een 
school voor slechthorende 
kinderen moest omdat ik dui-
delijk gehoorproblemen had.

Ik werd van het ene moment op 
het andere van de 2e klas van de 
lagere H.J. van Wijlenschool aan de 
Buitenhofstraat gehaald om naar een 
andere school aan de Baan, dus in het 
centrum, te worden overgeheveld. Dat 
ging uiteraard zonder enige inspraak 
van mijn kant en zonder afscheid te 
kunnen nemen van mijn klasgenoten 
en onderwijzeres, juffrouw Vaalburg.
Naar de nieuwe school moest ik dus 
gaan reizen. Ik woonde aan het Ael-
brechtsplein en kon kiezen tussen lijn 
1 naar de Blaak of lijn 11 vanaf het 
Mathenesserplein naar de Schiedamse 
Vest. De eerste weken nam klasgenote 
Greetje mij onder haar hoede maar 
al gauw wist ik mijn eigen weg te 
vinden. Ik kwam op school in een veel 
kleinere klas terecht dan ik gewend 
was. We zaten als leerlingen aan eigen 
tafeltjes die in een hoefi jzervorm 
stonden. Op elk tafeltje was een kastje 
gemonteerd met een microfoon en 
een aansluiting voor een koptelefoon. 
Het was de bedoeling dat gebruik 
gemaakt ging worden van deze nieuwe 
apparatuur maar toen ik de school in 
december 1955 verliet was deze in 
mijn klas nog niet geïnstalleerd.

Bleekneusje
In de ‘Rampnacht’ van 31 januari 
1953 overleed mijn vader aan de ge-
volgen van longkanker. Na de begrafe-
nis, die ik niet meemaakte – kinderen 
waren daar meestal niet bij – ging ik 
op 4 februari ‘gewoon’ naar school. 
Niemand nam extra nota van me, zelfs 

de juf niet. Ik vond dat best gek.
Toch was er één iemand die dat wel 
deed! Een schoolarts deed net in die 
tijd haar ronde en mijn moeder werd 
daarna gevraagd mét mij naar de Baan 
te komen, waar in die tijd de GGD zat. 
Om een lang verhaal kort te maken, 
ik zou worden ‘uitgezonden’. Ik ben 
toen als stadsbleekneusje in zes weken 
fl ink opgeknapt.
Ondertussen was ik op school al een 
beetje gewend geraakt. Dagelijks 
behalve op zaterdag en zondag met 
de trams reizen naar school ervoer ik 
bepaald niet als straf. Je leerde zo de 
stad aardig kennen.
Schooldirecteur was de heer P.J. 
Evertsen. Hij droeg altijd een kostuum 
met een strikje. Ik weet niet of hij ook 
les gaf. De onderwijzers heetten Ver-
schoor, Brevée en Arp. Juf Tettelaar 
kwam dagelijks met het Hofpleintrein-
tje uit Voorburg en werd vaak door mij 
opgewacht als ik me verstopte achter 
het standbeeld van Johan van Olden-
barnevelt, in een nis aan de voorzijde 
van het Stadhuis. ‘Janus Antonius’ 
noemde ze me als ik haar verder naar 
school vergezelde.

De school had een groot vierkant 
speelplein maar ik kan me geen speel-
toestellen herinneren zoals glijbanen 
of rekken. Er lagen alleen trottoirte-
gels, om het plein heen enkel palen 
met prikkeldraad. Ik vond het daar niet 
leuk. Soms liep ik naar binnen bij het 
keukentje van mevrouw Van Eik waar 
ze voor het personeel koffi e zette. Als 
ik op de juiste tijd bij haar aanklopte 
kreeg ik ook een bakkie pleur…

Staatsbezoeken
Wat best vaak gebeurde was dat de 
school werd uitgenodigd om met een 
of meer klassen aanwezig te zijn bij 
offi ciële gelegenheden zoals staats-
bezoeken waarbij Rotterdam werd 
aangedaan. Als schoolkinderen moes-
ten wij dan met vlaggetjes zwaaien. 
Tevoren werd ons wel verteld wie we 
zouden gaan zien want soms kwamen 
die belangrijke mensen in een open 
koets of auto langs. Ik herinner me 
zelfs enkele personen, bijvoorbeeld 
de Franse president Coty, de koningen 
Haakon van Noorwegen, Gustaaf 
Adolf van Zweden en Frederik van 
Denemarken. De jonge, net gekroonde 

Koningin Elizabeth, vergezeld door 
Prins Philip. Best indrukwekkend al-
lemaal voor een snotneusje als ik. Ze 
werden dan vergezeld door Koningin 
Juliana en Prins Bernhard. De laatste 
droeg dan steevast zijn gala-uniform.
Ook werden wij soms ontvangen 
aan boord van buitenlandse marine-
schepen die de Rotterdamse haven 
aandeden. Zo kreeg ik mijn eerste kar-
tonnen(!) beker Coca-Cola aan boord 
van een Amerikaans vliegdekschip, ik 
vond het maar een vies drankje!
Van schoolreisjes herinner ik me enkel 
De Efteling. Nu ik er nadenk: ik bezit 
geen enkele foto uit die tijd. Er werd 
toen nog weinig gefotografeerd, lang 
niet iedereen had een toestel.

Liplezen
De school was een openbare. Ik kreeg 
er dus geen Bijbelse geschiedenis 
zoals later op de protestantse Van 
Wijlenschool. Wel kregen katholieke 
klasgenoten wekelijks aparte les van 
een pater. Waar we echt goed les in 
kregen was ‘liplezen’, dat heet ook 
wel ‘spraakafzien’. Daar heb ik nu 
nog ongelofelijk veel plezier van. Op 

school zaten namelijk ook nagenoeg 
dove medeleerlingen die vaak ook 
grote spraakproblemen hadden. Les 
in gebarentaal kregen wij niet. Dat 
gebeurde wel op de aparte school voor 
doofstommen, de Ammanschool, des-
tijds gevestigd aan de Ammanstraat 
tegenover het Stadhuis, waar nu het 
Hilton staat.
Terug naar school nu: ‘s middags 
liep ik graag van de Schiedamse Vest 
naar de Blaak en stapte daar op lijn 
1, recht tegenover de toenmalige 
Amsterdamsche Bank/IncassoBank 
waar mijn vader had gewerkt. Soms 
liepen klasgenoten gezellig mee, zoals 
Aloysius Smit, Simon Sneekes en 
schoolvriendje Leo Schenk.
Pal voor de kerstvakantie van 1955 
kreeg ik thuis weer totaal onverwacht 
te horen dat ik in januari 1956 naar 
een andere maar christelijke lagere 
school zou gaan. ik was daar toen heel 
blij mee. Ook hier werd geen afscheid 
genomen en daarmee sluit ik deze 
herinneringen af. Ik hoop op reacties.

Jan A. C. Burger
jac.burger@xs4all.nl  
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Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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.

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@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

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

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

         cvu.nl/ons-verhaal

Herdacht worden
zoals u bent

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

3037 EN

Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl

Uitvaartcentrum Bergweg

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

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
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Ons gezin bestond uit 3 jongens en 5 
meiden, waartussen een tweeling. Als 
het mooi weer was, zette mijn moeder 
de kinderwagen met de tweeling 
buiten. Toezicht hield zij door uit het 
raam hangen en de werklui van de ga-
rage pasten enigszins op. Voor mensen 
die voorbij liepen en de tweeling zo 
schattig vond en wilden aanraken had 
mijn moeder een briefje in de wagen 
gelegd: Gelieve niet aanraken. Toch 
ongelooflijk dat dit kon, daar moet je 
nu niet meer aan denken, dan krijg je 
jeugdzorg op bezoek!
Wij zijn later naar de Soetendaalseweg 
27c verhuisd (tegenover het Berg-
wegziekenhuis); een wat groter huis, 
meer kamers en op zolder maakte mijn 
vader er nog een grote kamer bij. Hier 
heb ik 18 jaar gewoond. Bij de sloop 
van nummer 27C (nu staat er nieuw-
bouw) mocht ik van de slopers nog 
even binnen kijken. Heerlijk was dat, 
ook al hebben er in tussentijd diverse 
anderen in gewoond. Wij woonden 
trouwens boven mevrouw Wilkes, de 
moeder van Faas, de voetballer. Ik 
mocht altijd haar hondje ‘Ronnie’, een 
pekinees, uitlaten Het nummerbordje 
27c heb ik mee mogen nemen en 

hangt nu aan mijn blokhut.

Fresco
Ik zat eerst op de kleuterschool in de 
Heer Kerstantstraat bij juffrouw van 
de Kraan. Daarna volgde de Hildegar-
disschool aan de overkant (de vorige 
St. Jansschool, toen alleen voor jon-
gens) Van huis uit zijn wij katholiek 
gedoopt en gingen dus ook op zondag 
naar de kerk. Dit was en is voor mij 
nog steeds de Hildegardiskerk, aan het 
eind van de Blommerdijkselaan. Nu 
slecht te zien door de bloeiende bo-
men, maar zéker het bezoeken waard. 
Op 18 september bestond deze kerk al 
130 jaar en dit werd feestelijk gevierd. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is er 
trouwens een jubileumboek ‘130 jaar 
Hildegardiskerk’ uitgebracht. Dat is te 
koop en kan eventueel ook opgestuurd 
worden. Zéér de moeite waard.
Als wij naar de kerk gingen op zon-
dag, zaten wij altijd aan de rechter-
kant, tussen de 2e en 3e pilaar. Ik zat 
dan naast mijn vader en vond het altijd 
veel te lang duren, vooral die Latijnse 
gezangen. Bij de eucharistie of bij een 
beatmis, zoals dat toen heette, zong 
ik altijd luidkeels mee en keek mijn 

moeder me trots aan omdat ik altijd 
de tekst zo goed kon. Ik vond het ook 
geweldig om samen met mijn vader 
naar de kerk te gaan. Het gevoel van 
even samen te zijn naast al je andere 
broers en zussen. Ik keek/kijk altijd 
graag omhoog naar de fresco van 
Hildegard hoog bovenaan in de kerk; 
een afbeelding van een blind jongetje 
dat genezen wordt door het doopsel 
wat Hildegard aan hem gaf. Ik vond 
en vind dat zo een ontzettend mooie 
fresco. Mede hierdoor kon ik lekker 

wegdromen als het te lang duurde. 
Als ik nu op zondag naar boven kijk, 
denk ik af en toe nog aan die tijd 
met mijn vader, die ik als 17-jarige  
moest verliezen. Hij was een erkende 
glaszetter en werkte eerst bij Wielaard 
Glashandel, later overgenomen door 
Glashandel de Maas op Zuid. Hij reed 
in zo’n glaswagen met van die schuine 
kanten. Menigmaal moest je daar de 
spelende jeugd uit halen.
De Hildegardiskerk gaat mij zeer aan 
het hart, omdat je daar met je familie 

kwam, je er zelf zo veel herinneringen 
hebt liggen. Ik heb er mijn man ont-
moet (via het meezingen op het koor 
The Young Christian Singers, dat er in 
oktober mee stopt!) waarmee ik nu al 
35 jaar getrouwd ben. Twee dochters 
zijn er gedoopt en ik doe er vrijwil-
ligerswerk. Ik woon nu in Bergschen-
hoek maar hou nog steeds een warm 
hart voor mijn ‘oude buurtje’.

Leoni Martens-de Boer
otpin@hetnet.nl

Warm hart voor Hildegardiskerk
Mijn naam bij mijn geboorte was/is Leonarda Maria de Boer, ben 
geboren op 6 december 1963. Mijn ouders woonde toen in de 
Schoonoordstraat 15 (zijstraat van Benthuizerstraat en Berg-
weg) boven een garage in Rotterdam-Oud Noord.
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Leoni Martens-de Boer voor de dit jaar 130 jaar oude Hildegardiskerk in Rotterdam.

CCtjeCCtje

Nou bestaan er problemen die niet zo een 
twee drie op te lossen zijn.
Je kunt dan zwaar in het ongerede raken als 
het je niet lukt de boel op te lossen.
Maar zo moet je om te beginnen niet den-
ken. Ik probeer me altijd de moeilijkheid 
voor te stellen, niet als iets negatiefs, maar 
als een uitdaging, een opgave, ja zelfs een 
kans om er iets positiefs uit te halen.
Want je moet bijvoorbeeld gaan nadenken, 
tal van mogelijkheden doen zich voor, je 
moet kiezen, kortom je bent volop, hoe 
heet dat tegenwoordig, “je staat aan” , 
je bent actief, je zou kunnen zeggen “je 
leeft”. En als het probleem in kwestie 
dan uit de weg is geruimd heb je daar een 
triomfantelijk gevoel bij.
Maar.

Soms kom je er niet uit. Niet in je eentje. 
En dan zoek je bijvoorbeeld een ouwe 
getrouwe vriend waarvan je weet dat die je 
goede raad kan geven. Dat was bij mij het 
geval met het probleem uit de aanhef van 

dit stuk.
En toen realiseerde ik mij dat ik geen ouwe 
getrouwe vriend meer had.

Ik heb het geluk gehad een aantal van die 
vrienden te hebben. Maar ze zijn allemaal 
dood. Dat was een eigenaardige gewaar-
wording. Ik moest het in mijn eentje zien te 
rooien. Sterker nog, ik was sluipenderwijs 
zélf een ouwe getrouwe vriend voor ande-
ren, jongeren, geworden. Dat werd tenmin-
ste van tijd tot tijd van mij verwacht.
Het gaf mij een gevoel van, hoe zal ik 
het zeggen, eenzaamheid, dat ik niet zo’n 
wijze raadsman kon bellen, “…luister eens, 
dit en dat is het geval, dat is voor mij niet 
ze eenvoudig op te lossen, wat vind jij er 
van? “
Ik heb er genoeg gekend maar ze zijn er 
niet meer.

Met weemoed denk ik aan mijn oude 
kameraad, Karel, een zeer succesvolle oud- 
reclameman, gepensioneerd maar altijd 

klaar om je met goede raad bij te staan, 
als je er om vroeg. Dat noemde hij “oude 
lullen-consultancy”. Het was uitermate 
rustgevend, het gevoel hem altijd achter de 
hand te hebben, tenminste dat realiseerde 
ik mij nu, nu ik hem nodig had en hij er 
niet meer was.

Een hele goede raad gaf Karel mij eens, 
lang geleden. Ik zat in de knoop met een 
relatie, ondanks vele pogingen de boel te 
redden ging die op de klippen lopen, wat 
te doen? Ik moest de knoop door hakken, 
maar hoe? Het geeft altijd een hoop gedoe, 
kwaaie gezichten, ruzie, en hoe voorkom 
je dat je nog jarenlang in een rancuneuze 
ruzietoestand blijft hangen? En toen zei 
Karel: “Als je weg wilt kun je maar één 
ding zeggen: Wat wil je hebben? “ En dat 
dan ook geven”.

Ik heb toen alles achter mij gelaten en ben 
een nieuw leven begonnen, als het ware.
En zelfs als je er bitter weinig dankbaar-
heid voor terug krijgt, dat maakt niet uit, 
je weet dat je het goed gedaan hebt en je 
gemoedstoestand is vredig.

Hoe zit het nu met mijn probleem? Ik weet 
het nog niet. “Ik worstel er mee” zeggen 

ze tegenwoordig. Het vereist een zware 
beslissing. Maar dan denk ik bijvoor-
beeld; “Hoe lang heb ik nog te leven? En 
is het verstandig die overweging mee te 
laten tellen? Of zullen we maar de Gerrie 
Knetemann-doctrine als leidraad nemen: 
“De dood of de gladiolen!” ?
Breekt u er zich maar niet het hoofd over, 
ik kom er wel uit.

Goede raad is duur
Laatst zat ik met een probleem. Dat heb ik wel eens meer. Dat geldt 
waarschijnlijk voor ons allemaal. Het kan een tijdje mee zitten in het 
leven, soms zelfs een hele tijd, maar dan komt er toch altijd een mo-
ment dat de boel niet meer vanzelfsprekend is, dat er een hobbel in de 
levensweg zit die moet worden overwonnen.
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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.

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 
 
 

               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  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 87ste veiling wordt gehouden op 
9 en 10 december 2022

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

26 oktober. 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 86ste veiling
werden weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland 
klassiek, diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer 
goede prijzen op.

Budgetmaatjeworden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kwaad tot
erger. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te
komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken!

Budgetmaatjes010wilRotterdammersdieproblemenhebben
methunfinanciën,helpenweergripophungeldtekrijgen.Zij
wordengekoppeldaaneenvrijwilliger,hetBudgetmaatje.Het
Budgetmaatjekomt1dagdeelindeweekbijeenhulpvrager
thuisenhelptominzichttekrijgenindeinkomsten,uitgavenen
schulden.

Jekijktmeewatrealistischebetalingsregelingenzijnof
ondersteunt,indiennodig,bijdeaanmeldingbijdeKredietbank
Rotterdam.Jebiedteenluisterendoor,steuntjeinderug,
motiveertenleertiemandzijnfinanciëleredzaamheidte
vergroten.AlsBudgetmaatjehelpjeiemandin1,maximaal2
jaar,weergripopzijnofhaargeldtekrijgen.

Voorjeaandeslaggaat,krijgjeeersteentrainingenvragen
wejeVOGaan.Eenmaalgekoppeld,staanwevoorjeklaarbij
vragen,neemjedeelaanintervisiesenbijscholing.

EnthousiastomBudgetmaatjete
worden?Kijkvoormeerinfoop
budgetmaatjes010.nl.Meldjeaanvia
info@bm010.nlof0103161716

Budgetmaatje worden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kwaad tot
erger. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te
komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken!

Budgetmaatjes 010 wil Rotterdammers die problemen hebben
met hun financiën, helpen weer grip op hun geld te krijgen. Zij
worden gekoppeld aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Het
Budgetmaatje komt 1 dagdeel in de week bij een hulpvrager
thuis en helpt om inzicht te krijgen in de inkomsten, uitgaven en
schulden.

Je kijkt mee wat realistische betalingsregelingen zijn of
ondersteunt, indien nodig, bij de aanmelding bij de Kredietbank
Rotterdam. Je biedt een luisterend oor, steuntje in de rug,
motiveert en leert iemand zijn financiële redzaamheid te
vergroten. Als Budgetmaatje help je iemand in 1, maximaal 2
jaar, weer grip op zijn of haar geld te krijgen.

Voor je aan de slag gaat, krijg je eerst een training en vragen
we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld, staan we voor je klaar bij
vragen, neem je deel aan intervisies en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te
worden? Kijk voor meer info op
budgetmaatjes010.nl. Meld je aan via
info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Budgetmaatjtjt e worden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijiji ven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kw kw k aad tot
erger. Veel mensen luktktk  het niet om er zelf uf uf it te
komen. Een Budgetmaatjtjt e kan het verschil maken!

Budgetmaatjtjt es 010 wil Rotterdammers die problemen hebben
met hun financiën, helpen weer grip op hun geld te krijiji gen. Zijiji
worden gekoppeld aan een vrijiji williger, het Budgetmaatjtjt e. Het
Budgetmaatjtjt e komt 1 dagdeel in de week bijiji een hulpvrager
thuis en helpt om inzicht te krijiji gen in de inkomsten, uitgaven en
schulden.

Je kijiji kt mee wat realistische betalingsregelingen zijiji n of
ondersteunt, indien nodig, bijiji de aanmelding bijiji de Kredietbank
Rotterdam. Je biedt een luisterend oor, steuntjtjt e in de rug,
motiveert en leert iemand zijiji n financiële redzaamheid te
vergroten. Als Budgetmaatjtjt e help je iemand in 1, maximaal 2
jaar, weer grip op zijiji n of haar geld te krijiji gen.

Voor je aan de slag gaat, krijiji g je eerst een training en vragen
we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld, staan we voor je klaar bijiji
vragen, neem je deel aan intervisies en bijiji scholing.

Budgetmaatje worden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kwaad tot
erger. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te
komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken!

Budgetmaatjes 010 wil Rotterdammers die problemen hebben
met hun financiën, helpen weer grip op hun geld te krijgen. Zij
worden gekoppeld aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Het
Budgetmaatje komt 1 dagdeel in de week bij een hulpvrager
thuis en helpt om inzicht te krijgen in de inkomsten, uitgaven en
schulden.

Je kijkt mee wat realistische betalingsregelingen zijn of
ondersteunt, indien nodig, bij de aanmelding bij de Kredietbank
Rotterdam. Je biedt een luisterend oor, steuntje in de rug,
motiveert en leert iemand zijn financiële redzaamheid te
vergroten. Als Budgetmaatje help je iemand in 1, maximaal 2
jaar, weer grip op zijn of haar geld te krijgen.

Voor je aan de slag gaat, krijg je eerst een training en vragen
we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld, staan we voor je klaar bij
vragen, neem je deel aan intervisies en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te
worden? Kijk voor meer info op
budgetmaatjes010.nl. Meld je aan via
info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Enthousiast om Budgetmaatjtjt e te
worden? Kijiji k voor meer info op
budgetmaatjtjt es010.nl. Meld je aan via
info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Leven met schulden
is niet makkelijk.
Als Budgetmaatje kun
jij het verschil maken.

Leven met schulden
is niet makkelijk.
Als Budgetmaatje kun
jij het verschil maken.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

    € 6,00

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244



Ken je dit nog? 
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Ken je dit nog? Een schoolplein in Rotterdam. Maar van welke school? Zat u er wellicht zelf op en 
heeft u er herinneringen aan? Wij zijn benieuwd! Schrijf ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, 
zodat we ze kunnen delen met andere lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoud-
rotterdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.  

Gerda van der Hoff: “Dit is het Witte Dorp, 
gelegen aan de Rotterdamse dijk en Prof. 
Poelslaan. Ik woonde aan de Franselaan en ging 
als kind naar de basisschool tegenover het Witte 
Dorp. Als kind ging je naar een klein snoepwin-
keltje in het dorp en je kocht dan voor 5 cent 
een snoepmuisje of zwarte veterdrop. Ook had 
ik daar een vriendinnetje wonen en het waren 
kleine huisjes. In 1966 ben ik vertrokken van de 
Franselaan. Ik heb laatst nog een route gereden 
door de wijk om te zien wat er was veranderd. 
Waar de basisschool stond staan nu woningen en 
het gebouw van de Rijksseruminrichting staat er 
nog, maar daar zijn nu woningen in. Ik vond het 
leuk dat ik zulke herinneringen op heb kunnen 
halen van 1947-1966.”

Dick Langeveld: “Het was van 1967 tot 1975 dat 
ik als politieagent diende aan het politiebureau 
Marconiplein. Eens bezette ik een verkeerspost 
op de hoek Mathenesserweg-Marconiplein. Een 
man met een Amerikaans accent sprak mij in het 
Engels aan en toonde mij een foto van het Witte 
Dorp, nog netter als op de getoonde foto in De 
Oud-Rotterdammer van 6 september 2022. Hij 
vroeg waar hij dat kon vinden. Ik wees hem naar 
‘de put’ achter de Schiedamseweg (bovendijks) 
– Franselaan. Hij zag eruit als toerist en ik dacht: 
‘die verwacht zeker een A-klasse vakantiewo-
ningen te zien’. Het Witte Dorp was toen in staat 
van verval. Het was destijds de gewoonte om 
afgedankte auto’s gewoon op straat achter te 
laten. Deze werden als speelobject voor de jeugd 

gebruikt, inclusief als brandstof voor ‘vreugde-
vuren’. Zou hij en het gezochte vinden? Ik heb 
hem niet terug gezien.
Het gebeurde dat mijn collega en ik als surveil-
lanten op de grote C-10 een melding van de 
meldkamer aan het hoofdbureau van politie 
kregen van een gat in de rijbaan van een met 
name genoemde straat in Het Witte Dorp. Het 
toeval wilde dat wij juist bijna alle straten van 
Het Witte Dorp hadden besurveilleerd. Wij had-
den geen gat opgemerkt. Toch keerden we terug 
naar de genoemde straat, maar geen diep gat te 
vinden. Toen kwam de vraag van de politiemeld-
kamer of zij de afdeling bestratingen konden 
waarschuwen. “Ja”, zei mijn collega, “dan 
kunnen zij het hele dorp meenemen”. De straten 
waren zeer slecht onderhouden: klinkers lagen 
los of ontbraken en de ondergrond was veelal 
verzakt. Verkeersdrempels bestonden toen nog 
niet, maar Het Witte Dorp had ze van nature.
Een ander, triest voorval staat bij mij in het 
geheugen. Een fataal verkeersongeluk gebeurde 
op de kruising Franselaan – Spaanseweg – Tjalk-
laan. De protesten van de buurtbewoners tegen 
de onveilige situatie kreeg de naam “de opstand 
van Het Witte Dorp”. De bewoners kregen het 
voor elkaar dat daar verkeerslichten kwamen: 
de eerste automatische in Rotterdam ten westen 
van de Rotterdamse Schie. Die van de Mathe-
nesserbrug en de Lage Erfbrug werden destijds 
met de hand door de politie tijdens de spitsuren 
bediend. De “nieuwe” verkeerslichten had de 
gemeente Rotterdam ergens in een magazijn 

over en de lichten hadden eerder dienst gedaan 
op een andere kruising. Eigenlijk was deze 
installatie niet geschikt. Vele minuten “ontrui-
mingstijd” bezorgden menig verkeersdeelnemer 
grote ergernis. Kennelijk waren er groenfases 
van niet bestaande verkeersstromen in de instal-
latie achtergebleven, die dus in de praktijk niet 
bestonden.”

Bob de Haan: “Natuurlijk ken ik deze foto. 
In mijn jeugd woonde ik op 3 verschillende 
adressen op de Mathenesserweg en wel op de 
adressen 133,145 en 32. Ook tijdens de tweede 
wereldoorlog. Toen ik onlangs weer een bezoek 
bracht aan de Mathenesserweg bleek de buurt 
net als in andere wijken erg achteruit te zijn ge-
gaan. In 1950 kwam ik op de mulo terecht, daar 
leerde ik in het volgende schooljaar tijdens een 
schoolreisje in Ulvenhout mijn latere echtgenote 
kennen, die in de Deensestraat woonde. Dat was 
de reden om op elk mogelijk moment naar de 
Deense straat te fi etsen langs het Witte Dorp. 
Ik was gewend om op mij vingers te fl uiten om 
mijn vriendinnetje naar buiten te lokken om sa-
men naar achter Van Nelle te gaan. Over die pe-
riode achter Van Nelle zal ik niet verder uitwei-
den. Ook herinner ik mij de kerstboomgevechten 
in die tijd, er werd fl ink gestreden om elke boom 
om met oudjaar een fl ink vreugdevuur te kunnen 
ontsteken. Zeker tussen de jongens uit het Witte 
Dorp en de internationale buurt werd fl ink ruzie 
gemaakt. De herinneringen uit mijn jeugd ervaar 
ik als bijzonder. Het was een geweldige tijd met 
veel vrienden en vriendinnen. Mijn huwelijk 
heeft uiteindelijk nog 65 jaar stand gehouden en 
eindigde door het overlijden van mijn vrouw.”

Sandra Tromp: “Ikzelf woonde in de Tidemans-
traat in de jaren 70. Hoewel het plan destijds 
was dat het Witte Dorp er tijdelijk zou komen, 
is het na protesten toch gebleven. Dat was in 
1985. Ik weet nog goed dat mijn ouders er niet 
blij mee waren en ik er niet in de buurt mocht 
komen omdat er asocialen zouden wonen. Die 
stempel hadden ze toen al. Ik liep er dus met 
een boog omheen. Het enige goede daar was het 
Kasteel waar ik met mijn vader kwam en ja wie 
kent zwembad west niet. Maar het Witte Dorp, 
ja daar moest je weg blijven.”

Aad Mietes: “Ik herken het Witte Dorp, ik ben 
er in 1938 geboren in de Karveelstraat nr 40 en 

heb daar tot 1958 gewoond. Voetballen op het 
pleintje, hoepelen en knikkeren we waren altijd 
buiten .Iedereen kende elkaar en stond voor 
elkaar klaar. Er woonde ook veel familie van 
mij, de familie de Ruiter, familie Bals, familie 
Dijkgraaf en ook mijn opa en oma woonde er in 
de Eemerstraat nr 8. Ik heb er met heel veel ple-
zier gewoond en heb toevallig onlangs het feest 
bijgewoond ter ere van het 100 jarig bestaan van 
het Wiite Dorp.”

Jan Lamphen: “Herinneringen komen boven bij 
deze foto. Geboren in de Damloperstraat aan het 
grote plein, inwonend bij opa en oma, fi jne jeugd 
gehad met mijn broertje. Spelen op het pleintje 
voor de deur in het voortuintje met het ijzeren 
hekje. Gevallen. Kostte toen twee voortanden. 
De kleuterschool in Spangen en later de school 
aan de buitenkant. Aan de overkant van de Fran-
selaan had je het zwarte weggetje met het landje. 
Lekker voor slootje springen, fi kkie stoken en 
ravotten. In de winter was het natuurlijk ijssie 
piepen met natuurlijk een natte zeikerd, dus 
sokken uit en droog draaien. Maar ze stonken 
wel als je thuis kwam. De Spaanse Polder was 
nog vrijwel leeg en er waren toen de velden van 
EDS, HWD .en een korfbalvereniging. Later 
kwamen de drukkerij, de Gilda snoepfabriek, de 
Sterovita melkfabriek en nog later het pand van 
Termeulen. Hierna ging het snel met de bouw. 
Elk jaar had je de kerstbomenjacht. Spannend 
tegen Spangen en de Engelse buurt. Nog een 
aantal jaren ook de kerstboomverbranding op 
het plein, wat verboden was maar de fi k ging er 
altijd wel in. Op het plein waren ook de winkels 
van de melkman Huut en de kruidenier Van 
Maanen. Aan de andere kant zat nog de groen-
tewinkel. Op het plein was ook het brandspuit-
huisje en als er brand was ging de ratel door het 
dorp. En dan met vele vrijwilligers met lange 
touwen aan de grote handwagen de lange hol op 
naar het Marconiplein. Want toen was er premie 
voor de spuit die het eerste water gaf. Ook de 
schillenboer met paard en wagen waarvan het 
paard Piet precies wist waar hij een klontje of 
een appel kreeg. Na tien jaar zijn we verhuisd 
naar de Binnenweg waar mijn ouders een eigen 
woning kregen, wat wel wennen was. Dus 
terugkijkend op een fi jne jeugd een mooie herin-
nering. Na de renovatie van het dorp is het wel 
beter, wat ruimer, maar wel anders geworden.”
Lees verder op pagina 22, Tante Post

 Witte Dorp was een hechte gemeenschap   
Wat een enorme hoeveelheid reacties kwam er los op de ken je dit 
Nog-foto nummer 271. Een foto van het Witte Dorp. Daaraan kleven 
duidelijk nog vele herinneringen. Zoveel, dat we ook deze keer beslo-

ten niet alleen op deze pagna er een groot aantal te plaatsen, maar ook in de 
brievenrubriek ‘Tante Post’, verderop in deze krant .Lees en geniet mee van wat 
onze lezers ons toestuurden!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Fysiotherapeut Mark van Engelen bij het Phystrac-apparaat, waarmee 

al sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2022 gewoon door 

de zorgverzekeraar vergoed uit 

alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 10 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de zes aange-

sloten fysiotherapeuten en de 

eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent 

zijn er weer twee extra Phystrac-

apparaten aangeschaft, om op 

deze manier nog meer patiënten 

van dienst te kunnen zijn. “Dit was 

een logische stap want de 

toestroom van nieuwe patiënten 

blijft op een zeer hoog niveau. 

Het feit dat wij de enige praktijk in 

Nederland zijn met vijf Phystrac-

apparaten, geeft aan hoe 

bijzonder dit is”.

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

100% gratis  juridische bijstand 
& advies bij letselschade& advies bij letselschade

Maximaal resultaat
Betrouwbaar en persoonlijke
aandacht voor zorgeloos herstel
Actief in heel Nederland
Al 25 jaar bewezen succesvol

Vragen? Wij staan voor u klaar.
U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 18:00 uur. Zaterdag alleen op afspraak.
Of bezoek onze website www.letseladvies.nl  voor meer informatie.

Rotterdam:
Telefoonnummer:
Email:

Goudse Rijweg 400, 3031 CK
010 766 0035
info@letseladvies.nl

VOLG

OP FACEBOOK



Mijn ouders hebben twee van 
de vier kinderen onterfd. Ik 
ben de executeur van hun 
nalatenschappen, moeder is 
drie jaar geleden overleden 
en vader onlangs. Mijn onterf-
de broers heb ik uitgenodigd 
voor de uitvaart van vader. 
Dat had ik beter niet kun-
nen doen want ze begonnen 
direct over hun erfenis; waar 
hebben ze recht op?

Onterving komt de laatste jaren steeds 
vaker voor en hoewel we vaak begrij-
pen waarom een kind onterfd wordt, 
leidt een onterving eigenlijk altijd 
tot veel ‘gedoe’. Het gedoe ontstaat 
vrijwel altijd over de grootte van het 
deel waar een onterfd kind altijd recht 
op heeft: de legitieme portie. Om 
die te kunnen bepalen, moet eerst de 
legitimaire massa worden vastge-
steld. Kort gezegd bestaat deze uit de 
nalatenschap van de overledene plus 
dat wat kinderen bij leven geschonken 
hebben gekregen (op gebruikelijke 
kleine schenkingen na) en wat derden 

(niet-kinderen) de laatste vijf jaar 
geschonken hebben gekregen van 
de overledene. Bepaalde schulden – 
waaronder de uitvaartkosten – worden 
vervolgens in mindering gebracht op 
deze legitimaire massa. Tot slot wordt 
een breukdeel berekend over deze 
legitimaire massa (½ van het erfdeel 
volgens de wet).

Onterfde kinderen hebben het recht 
om alle informatie op te vragen die 
nodig is om de grootte van hun legi-
tieme portie vast te kunnen stellen. 
Maar omdat onterfde kinderen geen 

erfgenamen maar schuldeisers zijn, 
hebben zij niets te maken met de kos-
ten die erfgenamen moeten maken om 
de grootte van de legitieme te kunnen 
vaststellen. Roepen onterfden juri-
dische of andere hulp in dan komen 
deze kosten wel voor hun rekening, 
tenzij zij een rechtsbijstandverzeke-
ring hebben die de kosten dekt. Ont-
erfde kinderen kunnen dus vaak veel 
eisen stellen en doorvragen zonder 
voor de kosten die daarmee gemoeid 
gaan op te hoeven draaien. Een goede 
administratie helpt de executeur om 
de vragen van de onterfden te kunnen 

beantwoorden. Vaak ontbreekt deze 
echter.

Uw broers hebben dus recht op alle 
informatie om de grootte van hun le-
gitieme vast te kunnen stellen, zowel 
bij moeder als bij vader. Uit uw vraag 
maken wij op dat uw broers al een be-
roep hebben gedaan op hun legitieme 
portie. Verder heeft u het over hun 
erfenis, maar ze zijn geen erfgenamen 
(en mogen zich dus ook niet met de 
afwikkeling bemoeien); ze zijn slechts 
schuldeisers en hebben alleen recht 
op geld, niet op spullen. De legitieme 
portie is de helft van hun ‘normale’ 
erfdeel op basis van de legitimaire 
massa. Hebben de legitimarissen zelf 
schenkingen ontvangen dan worden 
die weer in mindering gebracht.

Wat betreft de rechten van uw 
onterfde broers moet u met hen in ge-
sprek om de grootte van hun legitieme 
portie vast te stellen. De legitieme 
portie van moeder is direct opeisbaar, 
die van vader pas na zes maanden 
na overlijden van vader. Mocht de 
legitieme nog niet uitgekeerd kunnen 
worden, bijvoorbeeld omdat eerst de 
woning verkocht moet worden dan is 
er een (wettelijke) rente verschuldigd.  

 Rechten van een onterfd kind   
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Veilig opruimen
Bent u erfgenaam én executeur en 
vreest u dat er meer schulden dan 
bezittingen zijn, dan kunt u het best 
wel de taak van executeur aanvaar-
den maar nog even in het midden 
laten óf en hoe u de nalatenschap 
aanvaarden wil. Op die manier kunt 
u veilig aan de slag en als u eens 
een fout maakt, dat wil zeggen, de 
belangen van de schuldeisers schaadt 
door iets te goedkoop te verkopen 
of weg te gooien, dan kunt u wel als 
executeur aangesproken worden maar 
niet als erfgenaam vanwege zuivere 
aanvaarding. 

Mijn ex is opnieuw vader
Krijgt een ex-echtgenoot/-ote of 
ex-partner met een nieuwe liefde 
opnieuw een kind dan wordt volgens 
de wet (of eventueel ook volgens 
zijn/haar testament) zijn/haar nalaten-
schap over het totaal aantal kinderen 
(uit de eerste en tweede relatie) én de 
nieuwe partner verdeeld. De nieuwe 
partner krijgt als langstlevende 
partner echter de beschikking over 
de gehele nalatenschap. Het is dus 
voor de kinderen uit de eerste relatie 
van belang om de grootte van de 
vordering (of legitieme portie) op de 

langstlevende partner vast te stellen 
zodat – als later  de langstlevende 
(nieuwe) partner overlijdt – bekend 
is wat de kinderen van de overledene 
nog tegoed hebben.

Terugkomen op verwerping
Een nalatenschap verwerpen, doet 
u bij de Rechtbank in het arrondis-
sement waar de overledene als laatste 
gewoond heeft. Heeft u eenmaal 
verworpen dan komen in de regel 
uw kinderen als plaatsvervullers in 
aanmerking om te erven en verwer-
pen zij ook vervolgens hun kinderen 
enzovoorts. Zijn de laatsten in lijn 
minderjarige kinderen dan moet de 
rechter beslissen of het in het belang 
is van het minderjarige kind om te 
verwerpen. Heeft u eenmaal verwor-
pen dan is er geen weg terug, ook niet 
als de nalatenschap (fl ink) positief 
blijkt te zijn. Ook als er benefi ciair 
aanvaard is, kunt u niet alsnog zuiver 

aanvaarden. De nalatenschap moet 
dan worden afgewikkeld volgens de 
regels van de wettelijke vereffening. 
Blijkt de nalatenschap inderdaad 
negatief dan is alsnog verwerpen niet 
meer meer mogelijk. 

Gasprijs en stadsverwarming 
Kosten voor energie stijgen enorm. 
Het is vreemd dat de kosten voor 
stadsverwarming meestijgen met de 
gasprijzen omdat stadsverwarming 
restwarmte is van industriële proces-
sen. In de politiek is daar al aandacht 
voor gevraagd, maar minister Jetten 
van Klimaat en Energie wil de kosten 
voor stadsverwarming pas in 2023 
aanpakken. Het enige voordeel van 
stadsverwarming is dat een maxi-
mumtarief voor warmte geldt zodat 
bij nog hogere prijzen er tenminste 
een rem zit op de kosten. Kijk voor 
de maximumtarieven op de site van 
de ACM: acm.nl/nl/warmtetarieven.

Uit de praktijk 

Wanneer iemand is overleden en er 
geen testament is of er geen erfgenamen 
bekend zijn, wordt de nalatenschap 
door de gemeente overgedragen aan het 
Rijksvastgoedbedrijf. Die gaan op zoek 
naar mogelijke erfgenamen. Zijn er 
enkele erfgenamen gevonden dan sturen 
ze de potentiële erfgenamen een brief 
met daarin de naam van de overledene 
en een inschatting van de grootte van de 
nalatenschap. In de lijst van mogelijke 
erfgenamen staan wel de naam, geboor-
tedatum en geboorteplaats maar niet 
de adressen van deze erfgenamen. Het 
Rijksvastgoedbedrijf doet de ontvanger 
de suggestie om contact op te nemen 
met een notaris. Dat advies krijgen alle 
potentiële erfgenamen en meer niet. 
Notarissen zitten op hun beurt niet te 
wachten op dergelijke nalatenschappen 
want het vraagt veel tijd voor onder-
zoek, overleg en overtuigen dat een 
ieder meebetaalt aan de kosten.
Ook wij krijgen die vraag wel eens en 
hebben mogelijkheden adressen te ach-
terhalen. Daarna schrijven we erfgena-
men aan en proberen samen de nalaten-
schap af te wikkelen. Gaat het niet om 
een heel grote groep erfgenamen dan 
kunnen wij dat wel aan, maar bij 15 of 
meer erfgenamen legt zo’n zaak ook bij 
ons een te groot beslag op de beschik-
bare tijd. Zo’n afwikkeling duurt lang 
en is duur. Wij adviseren daarom om 
als u geen partner (meer) heeft en geen 
kinderen, een testament te laten maken 
en daar erfgenamen te benoemen en een 
executeur. Dat voorkomt veel kosten en 
gedoe. We helpen u er graag bij.  

?

De energiecoach
Heeft u een minimuminkomen 
en vreest u de energierekening, 
denk dan eens aan de Energiebank 
Rotterdam. Deze organisatie helpt 
Rotterdammers met een minimum-
inkomen om hun energierekening 
blijvend te kunnen verlagen en 
daarmee ook bij te dragen aan een 
duurzaam Rotterdam. Goed voor 
hun portemonnee en het milieu. Ze 
zijn bereikbaar op energiebankrot-
terdam.com of 010 466 67 22. 

Minder bankrekeningen
Een bankrekening aanhouden, 
kost geld. Soms worden bankreke-
ningen om sentimentele redenen 
aangehouden, maar vaker zijn ze er 
uit gewoonte. De overstapservice.
nl helpt u overstap naar een bank-
rekening gemakkelijker te maken. 
Ruim overbodige bankrekeningen 
op en bespaar een bedrag tussen de 
€26 en €100 per jaar.

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

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

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

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste kerstreizen

vanaf p.p.

€ 679www.dejongintra.nl/kdsdk026-daagse busreis
Kerst in de Eifel

vanaf p.p.

€ 7698-daagse busreis
Kerst tussen de Elzas en Zwitserland

vanaf p.p.

€ 599 www.dejongintra.nl/kdmaa025-daagse busreis
Kerst in Maastricht

www.dejongintra.nl/kdmhe01www.dejongintra.nl/kdmhe01

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

vanaf p.p.

€ 1059www.dejongintra.nl/kdgmd02www.dejongintra.nl/kdgmd0213-daagse busreis
Kerst en oud & nieuw in Karinthië

vanaf p.p.

€ 699www.dejongintra.nl/kdlub028-daagse busreis
Kerst in Hanzestad Lübeck

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

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   
Okt 30    Nov 13, 27    
Dec 11, 18, 26*

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15  
Okt 15*, 29  Nov 12*, 26  
Dec 10, 25*

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

   REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

70’s MOONLIGHT DINNER CRUISE

Koud- en warm dinerbuffet in thema | Dessert | Live muziek en entertainment

ZATERDAG 12 NOVEMBER
ZATERDAG 12 NOVEMBER

19:00uur - 23:30uur

70’s MOONLIGHT DINNER CRUISE
v.a. € 77,50

DAGTOCHTEN
Dec       Gouda Dec      Dordrecht16 17

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

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

HOLLANDSE AVOND

      ZATERDAG 15 OKTOBER      ZATERDAG 15 OKTOBER

19:00uur - 23:30uur

BOB OFFENBERG 

MIDDAG CRUISE
Nov       Bingo Cruise Nov      Winter Cruise16 24
Dec       Workshop Cruise 14

      ZATERDAG 15 OKTOBER      ZATERDAG 15 OKTOBER

19:00uur - 23:30uur

DINNER CRUISE



Zwaaien met een vlaggetje
Op een ochtend, gingen wij, 6e klas-
sers van de Pius X lagere school aan 
de Rauwenhoffstraat (nu afgebroken), 
onder leiding van de onderwijzer, me-
neer de Jong in een rij twee aan twee 
lopen over de Beukelsdijk en door de 
Statentunnel om naar de koningin te 
kijken. Het hoe en waarom was mij 
niet duidelijk. Aangekomen aan een 
drukke weg (Gordelweg?) moesten 
wij ons opstellen langs de weg. Na 
enige tijd kwam er een zwarte auto 
langs met, denk ik, een open kap; 
daarin zaten twee dames, een met 
blond en een met donker haar; twee 
koninginnen, de Nederlandse(Juliana) 
en de Engelse (Elizabeth). We werden 
geacht te zwaaien; of we een vlaggetje 
kregen staat me niet bij. Geen idee of 
dit een spontane actie was van onze 
school of dat van gemeentewege iets 
aan de schoolbesturen gevraagd was. 
Informatie op internet leert dat dit op 
27 maart 1958 geweest moet zijn.

Wim Egberts

Rondrit
Ik wil hier niet de wijsneus uithangen, 
maar voor het driedaagse statiebezoek 
kwam de Britannia aan in Amsterdam 
en vertrok vanuit Rotterdam. En is 
het niet de Parkkade in plaats van de 
Maaskade? Tijdens haar bezoek maak-
te zij een rondrit door de stad. Volgens 
mij was dat op 27 maart 1958. Zij 
was na de oorlog echter niet de eerste 
beroemde Engelse bezoeker, want Sir 
Winston Churchill was haar op 13 mei 
1946 voorgegaan. Mijn grootouders 
woonden bovenin in de ‘City Flat’ 
(1955) aan de Schiedamse Vest en 
waren door buren op de tweede etage 
uitgenodigd om daar op het balkon te 
komen kijken. Ik, als 10-jarig jongetje 
mocht ook mee om mijn ogen uit 
te kijken… Een Rolls Royce had ik 
nog nooit gezien. En al helemaal niet 
eentje met open achterkant!
We keken op de kruising van de 
Schilderstraat (links), Schiedamse Vest 

en Witte de Withstraat. De stoet reed 
onder andere vanaf de Schiedamse 
Dijk door de Schilderstraat de Witte 
de Withstraat in. Maar het aantal valt 
in het niet bij de mensenmassa’s op de 
Coolsingel die zelfde dag. Vooraf-
gaand aan Rotterdam werd een bezoek 
aan de TH Delft gebracht. Ook een 
bezoek met een Rotterdams tintje, 
want daar werden zij ontvangen door 
Kees van der Leeuw, de geestelijk 
vader van de Van Nellefabriek. Hij 
was daar in zijn functie als president-
curator (rechts op foto met de prinsen 
Bernhard en Phillip) – foto van de 
Fotografische Dienst TU Delft)

Leonard Kooy

Bouwcentrum
Het Engelse koningspaar bezocht Rot-
terdam op donderdagmiddag 27 maart 
1958. Zij bezochten toen onder andere 
het Bouwcentrum en vanwege de 
betrokkenheid van directiesecretaresse 
Elly Winkel bij de voorbereidingen 
ontving zij het programmaboekje van 
het hele staatsbezoek (wij troffen het 
aan in haar nalatenschap). Daarin 
staat van minuut tot minuut hoe het 
programma eruit zag. Hierdoor weten 
we om te beginnen dat ze niet ‘voet 
aan wal zette aan de Maaskade’. Het 
staatsbezoek begon twee dagen eerder 
in Amsterdam en daar zette zij voet 
aan wal op de Prins Hendrikkade. Die 
eerste dag heeft ze in die stad moeten 
doorbrengen, waarna ze op woensdag 
naar Den Haag mocht. Donderdagoch-
tend is Delft bezocht, waar Bernhard 
en Philip nog een uurtje bleven han-

gen, terwijl de beide koninginnen om 
12 uur richting Rotterdam gingen. Zij 
bezochten eerst een gewone woning in 
een Rotterdamse stadswijk (ik dacht 
in Overschie?). Nadat ook de beide 
prinsgemalen in Rotterdam gearri-
veerd waren, werd het hele gezelschap 
(waaronder ook de prinsessen Beatrix 
en Irene) door burgemeester Van 
Walsum ontvangen op het Stadhuis. 
Na een paar minuten wuiven op het 
balkon aan de Coolsingel werd bin-
nen door het stadsbestuur een lunch 
aangeboden. Om tien over drie vertrok 
men per auto naar het Bouwcentrum 
(ingang Weena).
Het Bouwcentrum was deels geïnspi-
reerd op een gelijksoortig instituut 
in Engeland, en beide waren sterk 
betrokken bij wederopbouw aan beide 
zijden van de Noordzee, vandaar 
de interesse. Om zijn inzet bij deze 
samenwerking ontving directeur Van 
Ettinger bij deze gelegenheid het 
Victorian Cross van Elizabeth II.
In het Bouwcentrum gaf Cornelis Van 
Traa een uitleg over de ontwikkeling 
van de Rotterdamse wederopbouw aan 
de hand van de grote stadsmaquette 
in de tentoonstellingsruimte. Hij was 
zo begeesterd -en er was enthousiaste 
aandacht- dat hij niet meer op de tijd 
lette en het programma een kwartiertje 
uitliep.
Vanaf het Bouwcentrum ging het 
om half vijf in de open Rolls Royce 
richting Pieter de Hooghweg, waar in 
St.Mary’s Church/Mission to Seamen 
een korte ontvangst was door de Britse 
Ambassadeur. Om vijf uur vertrok 
daarvandaan een afscheidsrit per koets 
naar de Parkkade, waar de Britannia 
inmiddels aangemeerd lag.
Op de Parkkade was de ‘Farewell-
ceremony’ waarbij Queen Elizabeth 
een inspectierondje langs de Erewacht 
maakte en vervolgens afscheid werd 
genomen van alle begeleidende offici-
als. Het Engelse koningspaar ging aan 
boord, terwijl de familie Van Oranje 
naar Huis ten Bosch vertrok.
Om half negen uur ‘s avonds verza-
melde men zich echter weer aan boord 
van de Britannia voor het afscheids-

diner.
Om tien uur werd er een vuurwerk-
show gegeven ter ere van de Engelse 
gasten, waarna om elf uur de Britannia 
vertrok richting Noordzee.

Jan Enzlin

Perskaart
Op 27 maart 1958 bezocht koningin 
Elizabeth met haar man prins Philip 
Rotterdam. Zij kwamen met hun eigen 
boot de “Britannia”, welke afmeerde 
aan de Parkkade en werd geflankeerd 
door diverse (Engelse) marineschepen. 
Op de kade werden zij verwelkomd 
door koningin Juliana, prins Bernhard 
en de prinsessen Beatrix en Irene
Ik zat toen in de 4e klas ( is tegen-
woordig de 6e klas ) van de GLO aan 
de Graaf Florisstraat bij juffrouw van 
de Berg. De gehele klas en vermoe-
delijk ook de andere klassen gingen 
kijken naar de binnenkomst van de 
hoge gasten. Waar wij precies hebben 
gestaan weet ik niet meer, maar we 
moesten zwaaien toen de stoet voorbij 

kwam rijden.
Mijn vader werkte bij een bekende 
fotozaak aan de Meent en had goede 
contacten met de medewerkers van het 
stadhuis. Hij kreeg een perskaart, voor 
waar de pers moest staan, en wel als 
persfotograaf. Zowel voor het stadhuis 
als op het Stadhuisplein stonden enige 
duizenden mensen, waarvan een groot 
aantal scholieren. Het was begin 
lente en goed weer; er volgde dus een 
balkonscène voor het enthousiaste 
publiek.
Na afloop van het bezoek aan het 
stadhuis werden ze door hem uitge-
leide gedaan. Koningin Elizabeth liep 
naar de gereedstaande auto (Rolls 
Royce?) die zij over had laten komen 
uit Engeland. De dames stapten in de 
auto, waarvan de achterkap geopend 
was. Mede door het goede weer en 
het publiek kreeg waar voor hun geld. 
Het was flink druk met toeschouwers. 
Iedereen wilde een glimp opvangen.
Men bezocht daarna ook een Engels 
kerkje met een zeemanscentrum. Bij 
het verlaten van het kerkje kreeg de 
koningin nog een bos bloemen. Er wa-
ren veel schoolkinderen met Engelse 
vlaggetjes. Op het gebouw stond “The 
missions seamen”.
Het vervoer was nu met ‘landauers’, 
waardoor de toeschouwers nog een 
beter beeld kregen en de gasten ook 
een goed beeld van Rotterdam kregen.

Frans Polak

 

Toen Queen Elizabeth Rotterdam bezocht
Op onze oproep waarin we vroegen om herinneringen aan het 
bezoek van Queen Elizabeth aan Rotterdam kwamen een aantal 
leuke reacties. U treft er een aantal op deze pagina. Ook colum-
nist Joris Boddaert wijdde zijn fotorubriek ‘De Gevoelige Plaat’ 
van deze keer aan het bezoek van het Britse staatshoofd. Die 
vindt u elders in deze krant.
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De koets met Queen Elizabeth, Prins Philip en koningin Juliana bij het schip Britannia.

In het bouwcentrum zaten de hoogwaardigheidsbekleders uiteraard op de eerste rij. We herken-
nen o.a. Prins Bernhard, Queen Elizabeth, Koningin Juliana en Prins Philip. Queen Elizabeth bezoekt het bouwcentrum in Rotterdam. 1958

Rijtoer door Rotterdam

De Queen krijgt uitleg over de wederop-
bouw van Rotterdam.
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

‘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

Wil je een herhaalprik tegen corona?
En heb je een uitnodiging ontvangen?  Maak dan een afspraak bij één van onze vijf priklocaties.

Hellevoetsluis
Sportcomplex De Eendraght

Albrandswaard
Metrostation Poortugaal

Rotterdam
Feijenoord

Capelle a/d IJssel
Sportcomplex Aquapelle

Rotterdam
Rotterdam The Hague Airport

Hellevoetsluis
Sportcomplex De Eendraght

Albrandswaard
Metrostation Poortugaal

Rotterdam
Feijenoord

Capelle a/d IJssel
Sportcomplex Aquapelle

Rotterdam
Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam
Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein
3045 AP Rotterdam

Feijenoord
Koperslagerstraat 9
3077 MD Rotterdam
(oude Gamma pand)

Albrandswaard
Parkeerplaats metrostation Poortugaal
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal

Capelle a/d IJssel
Sportcomplex Aquapelle
Alkenlaan 85
2903 EB Capelle aan den IJssel

Hellevoetsluis
Sportcomplex De Eendraght
Sportlaan 2
3223 EV Hellevoetsluis

Maak een afspraak via 
www.planjeprik.nl of bel 
naar 0800 – 7070 of naar 
GGD Rotterdam-Rijnmond 
via 010 – 443 80 31.

Alle priklocaties en openingstijden vind je op: 
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/coronavaccinatie of scan de QR-code

IEDERE 
DAG 
ANDERS!

  Creëren sociale werkgelegenheid  

+   Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht - Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

 088 - 676 43 89   www.opnieuwenco.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

+
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Ik ben nu 80 jaar, dus uiteraard is er 
één en ander veranderd vergeleken 
met de wereld van de kinderen van 
nu. En niet alleen in de bebouwing 
van de wijk en de stad maar ook in de 
bevolking, voeding, gewoontes, kledij, 
levenswijze en scholing van de kin-
deren. Ik kreeg een groepje tienjarige 
kinderen toegewezen, waarvan één 
van autochtone afkomst. Ik maakte 
met hun een wandeling en we bespra-
ken het verder op school in de klas.

Badhuis
Eerst liepen we over het Afrikaander-
plein waar vroeger veel gevliegerd 
werd. Ik vertelde over het maken van 
een vlieger van gespleten bamboe 
papier en touw, de vlieger die ‘sliep’ 
ging en op de daken terecht kwam, de 
kermissen en circussen die er waren, 
de zomeravond voetbalwedstrij-
den, de van Oldebarnevelt HBS (nu 
moskee) en het Badhuis. Vooral het 
badhuis riep vragen op. Dat we slechts 
eenmaal in de week in de tobbe of als 

we wat ouder waren naar het badhuis 
gingen was voor hen onbegrijpelijk, 
“Huh vies joh, wij gaan elke dag”, 
was hun respons. Dan vertelde ik hun 
dat niemand thuis een douche had en 
vroeg hen toen of ze een kachel thuis 
hadden. Waarop ze “tulik” zeiden en 
in de klas naar de verwarming wezen. 
“Dat is geen kachel”, zei ik dan en 
vertelde dat we vroeger een potkachel 
of haard in de kamer hadden die met 
oude kranten en houtjes aangemaakt 
moest worden waarna er kolen op 
gegooid werden en we voor uren een 
warme kamer hadden en dat de kachel 
soms opgepookt moest worden. Dat 
hij met de kolenkit af en toe bijgevuld 
werd en dat de asla in de winter als 
het gesneeuwd had tegen de gladheid 
op straat geleegd werd. “Oei oei, echt 
vuur in kamer mijnheer”, vroegen 
ze met ongeloof in hun stem. “Waar 
haalde je dan de kolen vandaan?” Dat 
de kolenboer twintig mud op zolder 
in het kolenhok gooide wekte ook de 
nodige verbazing op.

“Bloemen” op de ruiten kenden ze ook 
niet. Dubbelglas is normaal, vonden 
ze. Dat je voor telefoneren naar een 
telefooncel moest lopen klonk hen 
vreemd in de oren, evenals een trekbel 
aan de deur (2e verdieping 2x bellen) 
en met een touw de buitendeur open-
trekken en roepen “wiedaar?”. Dat het 
“moordenaartje” en grotere treinen 
op de Putselaan en de Pretorialaan 
reden, de bananenboot en andere 
grote zeeboten, coasters en vele 
binnenvaartschepen in de Maas- en 
Rijnhaven lagen werd voor kennisge-
ving aangenomen.
Kerken die verdwenen zijn. Ook werd 
lauw gereageerd op de vele winkels 
in de straten rondom het Afrikaan-
derplein die zijn overgenomen door 
AH., Lidl en Jumbo en de bakkers, 
melkboeren, groenteboeren soms met 
paard en wagen die aan de huisdeur 
kwamen.

Kleine wereldstad
Het is wennen geweest, al die veran-

deringen, donkere mensen in de straat 
die geen Nederlands spreken, rare 
kleren dragen, vreemde groentes op de 
markt, moskeeën die verschenen, hoge 
gebouwen, lege havens maar eindelijk 
is Rotterdam een internationale kleine 
wereldstad geworden; de ‘vreemdelin-
gen’ zijn geen toeristen maar wonen 
en werken hier.
De Stadstrainers is een organisatie 
ter bevordering van het zelfvertrou-
wen van oudere misschien soms wel 
eenzame alleenstaande mensen. Zij 
zijn gevestigd in de Pretorialaan 29b 
te Rotterdam zuid. Onderdeel van 
de Stadstrainers is de Generatieclub 

die onder leiding van drie dames een 
voorstelling genaamd ‘De Verande-
rende Stad’ hebben gemaakt waar een 
groep ouderen aan hebben meege-
werkt. De voorstelling bestond uit 
spel, verhaal, zang en dans. Het is in 
de maand juni vertoond in Het Kloos-
ter, de Brink en Walhalla. Met groot 
succes want alles was uitverkocht. 
Mochten er mensen zijn die zich ge-
roepen voelen zich aan te sluiten, meld 
u zich bij bovenstaand adres.

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com
tel. 06 49740888  

 Afrikaanderwijk toen en nu   
Een tijdje geleden werd ik in Het Klooster, het zogeheten Huis van de wijk, aangesproken en 
gevraagd of ik als kind ook al in de Afrikaanderwijk woonde. Ik antwoordde bevestigend en de 
persoon vroeg mij of ik zin had om mee te werken met een project van de Stadstrainers. Het betrof 
een uitwisseling van gegevens over de wijk tussen schoolkinderen en ouderen, bijvoorbeeld wat 
waren de favoriete plekken van vroeger toen ik nog kind was en wat zijn de favoriete plekken van 
de kinderen in de wijk van nu.

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. Inmiddels 
is er een waardig opvolger, die 
nog wat 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.  

  15 november 1955: van onder naar boven scheepmakershaven met ‘luchtspoor’, Witte Huis met links Oudehaven, verderop Haringvliet.Foto: C) Roel 
Dijkstra-Vlaardingen, Foto: Bart Hofmeester   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Juni 1963: Op het Afrikaanderplein zet Circus Krone haar tenten op.   
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4295,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

Microcar-Ligier dealer
Al 20 jaar hèt vertrouwde 

adres voor u en uw brommobiel
Tiendweg West 14

2941 EP  Lekkerkerk
Bellen: 0180-661551
www.brommobiel.nl

www.brommobielrotterdam.nl

Op onze voorraad Ligier brommobielen deze maand (oktober dus) nog 
€1000,00 korting. Dit geldt voor de LigierJS60 Chic Sun en de Ligier JS60 
Ultimate Sun. Deze brommobielen zijn compleet met leren stoelbekleding, 
stuurbekrachtiging, airconditioning en achteruitrijdcamera.

Ligier JS60 Chic Sun / Ultimate Sun
leren stoelbekleding / achteruitrijdcamera / stuurbekrachtiging / airconditioning

Maak een proefrit met rij-advies bij ons bedrijf 
of thuis in 45km auto naar keuze.

Uit voorraad leverbaar:

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)

VOLG

OP FACEBOOK

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

Een unieke feestlocatie 
in Rotterdam

Ons schip leent zich uitstekend voor diverse activiteiten, 
Van zakelijke teambuilding activiteiten tot een bruiloft op 
de Rotterdamse wateren en van een jubilea tot een dinner 
cruise. Ook babyshowers kunt u bij ons boeken. Allen 
gezellig, uniek en een onvergetelijke belevenis op zich.

Meer informatie op www.partybootderotterdammer.nl

Informatie en reserveringen:

Teun van Rij: 06-41 72 21 00

Luuk Vos 06-54 96 78 80

info@partybootderotterdammer.nl

Meer informatie op www.partybootderotterdammer.nl

•    Zakelijke Evenementen
•    Baby Showers

•    Trouwen op het water
•    Feesten en partijen

Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door 
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste, 
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie 
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen 
nóg veel sterker.

Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte 
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze 
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

GENIETEN VAN DIE 
ROTSTAD DOE JE SAMEN.

Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010 302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

GENIETEN VAN DIE 

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

“Samen” is een 
concept en creatie 

van Carnero.

carnero.nl

TE BESTELLEN VIA 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/

WEBSHOP
VOOR 

€ 45,-

Uitgegeven door

Stad B.V.SS
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En daar dachten heel veel opa’s en 
oma’s en de nodige families hetzelfde 
over. De bal die we bij ons hadden 
bleef in de tas. In zwembad De 
Lansingh in Krimpen aan den IJssel 
was voor een gezellig balspel nu echt 
geen ruimte meer. Nee, we lieten ons 
wel meesleuren in de wildwaterbaan 
of duizelig maken in de draaikolk. De 
glijbaan liet ik maar links liggen. Die 
gaat mij tegenwoordig wat te snel. 
En alleen durfde hij niet, de held. Of 
vond hij niet gezellig, dat kan ook. 
Het grote wedstrijdbad vond ie wat te 
koud. Nee hij zat veel liever te broeien 
in dat warme borrelend bad. Waar 
de badgasten als haringen in een ton 
zaten. Niet echt mijn favoriete onder-
deel. De Coronatijd weet u. Je word 
toch wat voorzichtiger en een kwaaltje 
heb je op mijn leeftijd zo opgedaan. 
Dan toch maar liever onder de flappen 
door gedoken en het buitengedeelte 
verkend. Dat was ijzig koud ja.

Van Maanenbad
Het hele gebeuren bracht mij weer 

terug naar de tijd toen ik zelf van die 
leeftijd was. In de tijd dat de dames en 
meisjes nog verplicht een badmuts en 
badpak moesten dragen. En ik zwem-
les kreeg in het sportfondsenbad in de 
van Maanenstraat. Het leren zelf was 
een verschrikking. Droogzwemmen 
op een bank om de slag te pakken te 
krijgen of bibberend van de kou langs 
de rand van het zwembad op je beurt 
wachtend. Waar na je met een gemene 
ijzeren haak onder je kin de eerste 
baantjes zwom. Nog wat drijvend 
gehouden door een riem met blokken 
kurk. En dan die schelle stem boven je 
hoofd. In! Wijd! Sluit! Ongetwijfeld 
thuis een schat van een mens, maar 
hier de boosaardige heks die deze 
knaapjes wel een lesje zal leren. En 
het is haar gelukt. We werden op het 
laatst echte waterratjes. Doken zware 
houten en volwassen poppen op van 
de bodem van het zwembad om die 
ruggelings zwemmend naar de kant te 
brengen. Zelfs met de kleren aan wat 
voor een extra handicap zorgde. Daar 
draaiden we onze handen niet voor 

om. Al was die sprong van de hoge 
duikplank wel even een ‘dingetje’ 
voor mij. Toch wat hoogtevrees. Maar 
het mooiste was vrij zwemmen. Tik-
kertje, verstoppertje of een wedstrijdje 
zwemmen. Wie kon het langst onder 
water blijven? En als het mooi weer 
was schoof het dak van het zwembad 
open. Had je ineens een extra bui-
tenbad. Later met vriendjes daar nog 
veel gezwommen en nog veel later 
kwamen er ook de meiden bij. Nou ja, 
daar was ik meer het vijfde wiel aan 
de wagen. Was echt een laatbloeier.

Antenne
Die aparte sensatie van een hoge plek 
zoals die op de duikplank ervoer ik 
later in de Breitnerstraat ook toen 
ik op het dak van onze woning liep. 
Onwillekeurig werd je naar de rand 
getrokken om in het diepe te kijken. 
Bang voor jezelf. Je probeerde jezelf 
voor te stellen hoe het was als je 
daar naar beneden sprong. Nee nooit 
geprobeerd hoor. Had het zeker niet 
overleefd. Was trouwens door mijn 

ouders ten strengste verboden om daar 
te komen. Dus was het nog oppassen 
waar je liep, omdat de kiezels op dat 
dak, die onder je voeten knisperden, je 
aanwezigheid zo kon verraden. En dan 
zwaaide er wat hoor. Maar het uitzicht 
was prachtig zo over Rotterdam. Zit-
tend op de rand van een schoorsteen 
kon ik nog wel eens aardig wegdro-
men. Terwijl die lieve mensen twee 
verdiepingen lager dachten dat ik druk 
met mijn huiswerk was. Maar daar had 
ik dus een broertje dood aan.
Wat later, toen een zwart/wit televisie 
werd aangeschaft, was er wel een 
goede reden om op die plek aanwezig 
te zijn. De antenne diende de juiste 

kant op te staan. Richting Hilversum 
vermoed ik zo. Vooral harde wind 
wilde nog wel eens voor dubbel beeld 
zorgen. En dan vormden we met de 
gezinsleden een doorgeefluik. ,,Ja 
bijna, nog een beetje draaien. Stop..
stop..stop!” Te laat hij moest weer een 
tikkie terug. Was een gedoe hoor. Echt 
mooi werd het beeld nooit. We had-
den last van de hoge gebouwen in de 
buurt zoals die van de Unilever. Maar 
ach, we vonden alles mooi, tot aan 
tante Hannie, de omroepster die ons 
wegwijs maakte en uitzwaaide.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Opa is een oliebol!
Opa is een oliebol! Dat stond op het briefje die ik van de week nog tegen kwam. Nou dan weet ik 
dat. Afkomstig van de oelewapper van zeven die hier een paar dagen logeerde en waar ik veel lol 
mee had. Ja hij mag dat zeggen hoor, wij nemen geen blad voor de mond. En elkaar plagen hebben 
we tot hoge kunst verheven. Tja en wat doe je tegenwoordig met zo’n knul als je niet wilt dat ie de 
hele dag Roblox of MineCraft speelt op de iPad. Of samen met zijn opa wilde spelletjes op de PlayS-
tation beleeft. Nou dan ga je samen naar het zwembad. 

Het Sportfondsenbad aan de Van Maanenstraat in vroeger tijden.

Voor de duidelijkheid, ik heb dus hele-
maal niks met royalty. maar dit terzijde. 
Mijn antigevoelens zijn verder ook 
niet uit te leggen. Wij gaan terug naar 
donderdag 27 maart 1958. Als laatste 
onderdeel van een driedaags staatsbe-
zoek bezocht de toen 32-jarige Britse 
koningin onze stad. Op het programma 
stond de bewuste ochtend een bezoek 
aan een nieuwbouwflat in Overschie. Het 
betrof het woongebouw ‘Stadt en Lande’ 
uit 1956 aan de Blijvenburgstraat. Het 
idee kwam van Elisabeth zélf. Zij wilde 
kennis maken met een ‘gemiddeld’ gezin 
in eigen omgeving. De Rotterdamse 
bestuurders kozen voor B.B.-ambtenaar 
J.L. Rodemont (30), die met vrouw + 
kids zeer happy woonde in hun gloed-
nieuwe driekamerwoning. De reactie 
van Elisabeth? Die kunnen wij lezen in 
de vrijdagkrant: ‘Het was er erg proper, 
maar wel wat klein’. Er bestaan tal van 
foto’s van het Koninklijke Overschiese 

uitje. De ultieme foto ontving ik via de 
mail van Saskia Akkersdijk. Haar vader 
Hans, beroepsfotograaf en indertijd 
werkzaam voor Het Vrije Volk, schoot 
die voorjaarsmorgen de bewuste foto. 
Hans Akkersdijk speelde een thuiswed-
strijd. Hij woonde met zijn gezin vlakbij 
aan de Van Adrichemweg. Wij zien een 
lachende Queen, samen met Juliana, 
zwaaien naar de brave burgers. Zij staan 
op het vrij kleine balkon van het bewuste 
flatgebouw. Wat de foto zo bijzonder 
maakt zijn de vijf vrolijke knapen op 
het balkon pal er boven. Zoals zij een 
beetje uitdagend schuin over de metalen 
balustrade hangen. Prachtig gewoon! 
Deze pose was vast geen onderdeel van 
het strakke scenario van de Gemeente. 
Daarom máákt dit detail juist deze super 
nieuwsfoto. Oh ja, de ‘verouderde’ flat is 
in 2011 gesloopt…

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

Elisabeth
Wij kunnen rustig stellen dat de dood van koningin Elisabeth is uit-
gegroeid tot één van de belangrijkste ‘events’ van het jaar 2022. Wát 
een hype! Verbazingwekkend hoe een volk in het algemeen en Britse 
onderdanen in het bijzonder, zo intens in hun eigen dierbare ‘sprook-
je’ kunnen geloven. Ach ja, waarom ook niet, het is hen gegund! 
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Dansen bij een live spelende Big Band
  Gelukkig bestaat het nog: dansen bij een “live” spelende Big Band van 20 muzikanten. Bill Baker’s Big Band, de band met 
de 4 B’s in de naam, staat weer te popelen om de originele bigbandmuziek uit de jaren ’30 en ’40 ten gehore te brengen. 
Op zondag 9 oktober treden ze op in de Rijnfoyer van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Ongetwijfeld zal de muziek 
van Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, The Ramblers en vele anderen orkesten u naar de dansvloer lokken. 
Natuurlijk spelen zij ook de Engelse walsen, Latin en de tango. Gewoon blijven zitten en kijken naar de swingende band, 
kan natuurlijk ook! Bill Baker’s Big Band hoopt u komende zondag te ontmoeten in die schitterende ambiance van het 
Luxor Theater, Posthumalaan 1 te Rotterdam.

Film ‘Elvis’ voor 50-plussers in Pathé
I n bioscoop Pathé Schouwburgplein wordt op de dinsdagen 4 en 11 oktober de fi lm ‘Elvis’ vertoond, speciaal voor 
50-plussers. Elvis is drama- en muziekfi lm uit het jaar 2022. Deze productie is geregisseerd door Baz Luhrmann (bekend 
van de fi lms ‘Romeo + Juliet’, ‘Moulin Rouge!’ en ‘The Great Gatsby’). Met acteur Tom Hanks, Austin Butler en Olivia 
DeJonge in de hoofdrollen.
De fi lm gaat uiteraard over Elvis Presley die niet alleen omringd wordt door zijn vele fans, maar ook door zijn eigen ma-
nager. Deze Tom Parker (Tom Hanks) is een raadselachtige aanwezigheid die veel alledaagse zaken uit het leven van Elvis 
beheert. Zie ook elders op deze pagina’s.

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers
    In World Forum Theater Den Haag is een nieuwe 
reeks zondagochtendconcerten gestart. Op 3 
februari staat ‘Een Koffer vol Liedjes’ met Tony 
Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos op het 
programma. Op 12 maart verzorgen de ForE-
verly Brothers een ode aan The Everly Brothers.
In De Doelen opent de reeks zondagochtendcon-
certen met een optreden van Laura Fygi en Trio 
Galantes op 20 november. Op 11 december staat 
‘Van Smartlap tot opera’ op het programma en 
op 18 december White Christmas in De Doelen. 
Op 22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni 
Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New 
Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 
maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little 
Bigband een ode aan Tom Jones en Frank Sina-
tra (zie ook elders op deze pagina’s).

 Zondag 2 oktober en daarna

Zondagochtendconcerten in World Forum Den Haag en De Doelen 
Rotterdam
  Dit najaar en begin volgend jaar staat weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten 
gepland in het World Forum Theater in Den Haag en De Doelen in Rotterdam. De entree 
bedraagt 16 euro per concert. Voor meer informatie en bestellen van kaarten zie: www.
zondagochtendconcerten.nl of bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze pagina’s).

    Dinsdagen 4 en 11 oktober

50+ Film bij Pathé Schouwburgplein
  Film kijken met in de pauze een kopje koffi e met wat lekkers ? Dat kan op dinsdag 4 & 11 
oktober om 13.30 uur. Pathé Schouwburgplein vertoont dan de fi lm ‘Elvis’ uit 2022 over 
Elvis Presley. Tickets kosten € 8,50 inclusief koffi e & koek en zijn zowel online als aan de 
kassa verkrijgbaar in de bioscoop op het Schouwburgplein in Rotterdam.

    Zondag 9 oktober

Sunday Afternoon Dance met Bill Baker’s Big Band
  Komende zondag 9 oktober 2022, tussen 15.00 en 17.00 uur, speelt de Bill Baker’s Big 
Band weer in de Rijnfoyer van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De toegang is gra-
tis maar wel per e mail een kaartje bestellen ! kassa@luxortheater.nl Verdere informatie: 
zie elders op deze pagina’s en kijk op www.luxortheater.nl en www.billbaker.nl

    Zaterdag 15 en zondag 16 oktober

Leuke klucht ‘Londen-Parijs’ in LCC Romeynshof
  Toneelgroep Tatio uit Rotterdam-Zevenkamp speelt op zaterdagavond 15 oktober en 
zondagmiddag 16 oktober een heerlijke ouderwetse klucht voor jong en oud in LCC 
Romeynshof in Rotterdam-Ommoord. Aanvang zaterdag 15 oktober 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Aanvang zondag 16 oktober 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Entree op beide 
dagen: € 7,50. Wijkaccomodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam. 
Reserveringen: (010) 4204099 of via info.tatio@gmail.com of op de dag zelf tot een half 
uur voor aanvang bij de kassa van de Romeynshof.
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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

vveerrlleennggdd tt//mm 

2299--1100--22002222

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

Tel. 010 236 1939

Adverteren in de meest gelezen 
krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244
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Toneelgroep Tatio speelt klucht in LCC Romeynshof
    Liefhebbers van een heerlijke, ouderwetse klucht op toneel komen helemaal aan hun trekken in LCC Romeynshof in Om-
moord, op 15 en 16 oktober. Daar speelt Toneelgroep Tatio uit Zevenkamp de klucht ‘Londen-Parijs’. Geschikt voor jong en 
oud. Het verhaal? Richard verheugt zich op een gezellig weekend met Daphne. Plotseling staat vriend Peter op de stoep, 
die zijn fl at en heel zijn leven in beslag neemt. De familie van Peter, die op bezoek komt, moet denken dat Richard’s fl at van 
Peter is. En dan stapelt het ene misverstand zich op het andere. Wanneer er dan nòg een bekende van zowel Richard als 
Peter verschijnt..... is de chaos compleet.
Dat wordt een avondje of middagje ongecompliceerd lachen. Zie voor meer informatie elders op deze pagina’s.

Ouwe Rotten speelt ‘Feest’ in De Banier
    Podium Ouwe Rotten laat ouderen samen theater maken. Zo ontstond de voorstelling Feest!, die op 15 en 16 oktober ‘s 
middags wordt gespeeld in De Banier in Rotterdam-Noord. De voorstelling gaat over Carina die 75 jaar wordt en absoluut 
geen feest wil. Haar dochter Chantal denkt daar heel anders over. Het publiek feest mee! Dresscode: Feestelijk. Meer infor-
matie: zie elders op deze pagina of kijk op www.facebook.nl/TheaterwerkplaatsOuweRotten

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.

Kunst en curiosa
    Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herken-
baar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrien-
den 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

    Zaterdag 15 en zondag 16 oktober

Vrolijke voorstelling ‘Feest’ in De Banier
  De afgelopen maanden volgden vele ouderen workshops bij Podium Ouwe Rotten. Ze 
maakten samen de voorstelling FEEST! over Carina die 75 jaar wordt en absoluut geen 
feest wil. Haar dochter Chantal denkt daar heel anders over. Het publiek feest natuurlijk 
mee! Dresscode: Feestelijk. Aanvang beide middagen: 14.00 uur. Plaats: De Banier, 
Banierstraat 1, Rotterdam-Noord. Entree: € 3,-. Tickets kopen via podiumouwerotten.nl of 
theaterwerkplaatsouwerotten.nl Meer informatie: info@theaterwerkplaatsouwerotten.nl, 
tel. 06-53923760 (Willy Hilverda) www.facebook.nl/TheaterwerkplaatsOuweRotten

    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.  Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Elke woens-
dag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op 
www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

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

    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 tus-
sen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom 
langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtin-
gen: bel 030-6063944.   
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: 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)

cbr                                      

Adverteren in de meest gelezen 
krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244
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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 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 bekende Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Van de Zwartjanstraat tot het Zwaanshals en van de 
Noordsingel tot de Schiekade. En nog veel meer natuurlijk. Een 
pareltje in deze serie, met haarscherpe platen.

Blik op Zuid deel 4 
Pendrecht, 
Wielewaal en He-
ijplaat

Herinneringen van Rein 
Wolters met foto’s van 
Jan Roovers Zuidwijk, 

Periode 1945-2022

 

Groot Rotterdams Molen-
boek Deel 1 Centrum en 
Overschie

Vanaf de Middeleeuwen hebben op 
Rotterdams grondgebied meer dan 
200 windmolens gestaan. Dit boek 
bevat beschrijvingen van al deze 
molen. In dit eerste deel gaat het 
over molens in en om het oude 
Rotterdam en de molens langs de 
Rotterdamse Schie naar Overschie. Ook de molens in het 
oude dorp en de watermolens in de polder komen aan de beurt. 
En natuurlijk ontbreekt de enige molen die nog bestaat niet: 
molen de Speelman aan de Oude Kleiweg.

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

€ 22,95

€ 9,95

Solingen
Hans Sonneveld, oud-speler en 
scout van Sparta (voetbal en 
cricket) schreef een boekje over 
zijn oorlogsherinneringen. Geen 
sportboek dus, maar een boek dat 
behalve over de oorlog ook gaat 
over de jaren daarna, zoals 1993, 
toen het Duitse Solingen wereld-
nieuws werd door het optreden 
van een groep gewelddadige 
neo-nazi’s.

Groot Rotterdams Molenboek 
Deel 2 Noordoost, Zuid en 
West
In dit tweede deel van het Groot 
Rotterdams Molenboek komen de 
molens aan bod in het noordoosten, 
zuiden en westen van Rotterdam. 
Het gaat zowel om nog bestaande 
als om inmiddels verdwenen mo-
lens. In beide delen samen worden 
alle 217 molens belicht die ooit 
op Rotterdams grondgebied hebben gestaan, van het kleinste 
schelpzandmolentje tot de grote stenen baliemolens. Veel van 
onze welvaart danken wij aan de nu 
vrijwel geheel verdwenen industrie die 
in deze molens plaatsvond.

€ 9,95

€ 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:

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

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. Dinsdag 4 oktober 2022

      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 gefotografeerd 1970-1980  .  .  .  . €     9,95
Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaart-
kwartier, 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 7 Overschie .  .  . €   22,95
Blik op Zuid deel 4: Pendrecht, Wielewaal 
en Heijplaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     9,95
Blik op Zuid deel 6: Hoogvliet, Pernis, 
Rhoon en Poortugaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     9,95

€ 9,95
Blik op Zuid deel 6 
Hoogvliet, Pernis, 
Rhoon en Poortu-
gaal
Herinneringen van 
Rein Wolters met 
foto’s van Jan 
Roovers
Periode1945-2002

€ 9,95

Rijnmond 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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     9,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     7,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  . € 9,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok 
plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  . € 14,25
Groeten uit IJsselmonde deel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 
deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 22,95
Rotterdam Scheurkalender   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,95
Rotterdamse iconen Maandkalender 2023   € 12,95
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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)

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
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De appartementen hebben een open keuken, 
drempelloze badkamer, Inpandige berging/hob-
bykamer, balkon en er zijn mogelijkheden voor 
zorg, fysiotherapie en dagbesteding. Ook beschikt 
de flat over een restaurant.

Zorg- en dienstenaanbod In de flat bevindt zich 
het Humanitasrestaurant Akropolis en een zeer 
ruim atrium. Dit atrium heeft de functie van 
een ontmoetings- en recreatieruimte. U kunt er 
relaxen en kletsen, maar ook kaarten, biljarten, 
lezen of internetten.
Restaurant Akropolis zorgt voor een gevarieerde 
keuze aan maaltijden. Bewoners en familie komen 
hier regelmatig eten.
De flat is uitstekend bereikbaar per bus, de halte 
van bus 174 is voor de deur (halte Humanitas-
Akropolis.

Huurprijs
Voor de maandelijkse netto huurprijs tussen € 739 
(excl. servicekosten) wordt voor een 1-persoon-
shuishouden een jaarinkomen (2021) gevraagd 
tussen €23.976 tot en met €40.765 (AOW-
gerechtigd). Huurtoeslag is in sommige gevallen 
mogelijk. Kijk op www.belastingdienst.nl of u in 
aanmerking komt.

Meer informatie
Voor meer informatie nodigen wij u graag uit 
voor een bezichtiging met inachtneming van de 
coronamaatregelen voor uw en onze veiligheid. 
U kunt ons bellen voor een afspraak op telefoon-
nummer 010-4228060 (08:30u-12:30u) Habion 
Minervaplein 1, 3054 SK Rotterdam, woonser-
vice@habion.nl en www.habion.nl/woonservice

In een stoel van Fitform kun je zitten, relaxen 
en liggen. Alle verstelbewegingen volgen de 
natuurlijke biomechanische draaipunten van 
het lichaam. De sta-op functie zorgt voor extra 
gemak.” Kwaliteitsverschillen Het aanbod aan 
relaxfauteuils is groot. Zitspecialisten werken 
graag met Fitform vanwege de hoge kwaliteit en 
goede service.

De Fitform-zitspecialist geeft uitgebreid advies, in 
de winkel of bij mensen thuis. Van 26 september 
t/m 31 oktober 2022 loopt de Fitform Najaarsac-
tie. Klanten ontvangen dan bij aankoop van een 
Wellness- of Gemak-fauteuil luxe opties cadeau 
t.w.v. max. 500 euro. Meer informatie via www.
welzijnswarenhuis.nl

2-kamerappartementen te huur

Gezond zitten kan rugklachten voorkomen

Woonservice Habion biedt ruime 2-kamerappartementen te huur aan in de Gerrit 
Spronkflat (55+) in de Minosstraat in Rotterdam-Hillegersberg. De huurprijs is 739 
euro per maand exclusief servicekosten.

Als je zit, is het belangrijk dat het 
lichaam zoveel mogelijk in zijn natuur-
lijke vorm wordt ondersteund. Dat kan 
alleen met een op maat gemaakte of 
ingestelde fauteuil. Hiermee bereik 
je de meest ideale zithouding. “Daar-
naast is beweging ín de stoel van 
groot belang, door zoveel mogelijk van 
houding te veranderen.

Met name de rug blijft daardoor in betere condi-
tie. Alleen een stoel met veel variatie in houdin-
gen kan hiervoor zorgen”, zeggen zitspecialisten 
die werken met het merk Fitform, dat dit jaar 40 
jaar bestaat. Een stoel ‘op maat’

Miedema en Zn. Vakmanschap om in huis te halen
Bent u uitgekeken op uw huidige bankstel of fauteuil ? Is de kleur 
verschoten of zijn de vullingen ingezakt ? Zijn de slijtage plekken op 
de armleuningen echt niet meer te verdoezelen ?

Dit zijn slechts enkele voor-
beelden waarom men overgaat 
tot het nemen van actie.
Al uw meubelstukken zijn 
welkom op onze werkplaats. 
We zijn een familie bedrijf 
die gespecialiseerd is in zowel 
klassiek als modern stoffeer-
werk. 
 
Oude of antieke meubels heb-
ben over het algemeen een 
stoffering die wij ‘klassiek’ 
noemen. Onze meubelstof-
feerders maken bij de opbouw 
van een klassiek gestoffeerd 
meubel gebruik van traditio-
nele materialen. Dit zijn jute, 
koperen veren, crin, paarden-

haar, blauwe watten enzovoort. 
Een klassieke stoffering is 
een intern kunstwerkje. Het 
verende systeem, de belijning 
en gladde vorm worden geheel 
met de hand gemaakt. Voor 
de buitenste stoffering heeft 
u ruime keus uit authentieke 
klassieke maar ook moderne 
stoffen. Wij adviseren u graag 
over de mogelijkheden voor 
uw specifieke meubelstuk.

Meubels waarbij moderne ma-
terialen zijn gebruikt voor de 
opbouw van de stoffering, noe-
men we ‘modern’ gestoffeerd. 
Er is sprake van elastische 
singels, nosagveren, polyether, 
koudschuim. Door onze ruime 

ervaring ook op dit gebied, zijn 
wij specialist van designmeu-
bels als Leolux, Artifort, Gel-
derland, Jori, Rolf Benz, De 
Sede, Gispen enzovoort. Deze 
meubels worden door ons ge-
stoffeerd op de manier zoals de 
fabrikant en de ontwerper het 

bedoeld hebben. De materialen 
die wij gebruiken sluiten aan 
op de mogelijkheden en eisen 
van de ontwerpen en op uw 
wensen voor zitcomfort. Wij 
kunnen de meubelen zo origi-
neel mogelijk stofferen doordat 
we met dezelfde stoffen- en 
lederleveranciers werken als de 
merken zelf.

Voor een uitgebreid advies en 
het maken van een passende 
offerte komen we graag op 
afspraak bij u thuis. Om een 
afspraak in te plannen kunt u 
onze winkel bij u in de buurt 
bellen.

(Advertorial)



 Dinsdag 4 oktober 2022    pagina 20   

Voorbrood heeft een doorlopende collectie van 
circa  60 relaxfauteuils in de showroom. Zo kunt 
u op uw gemak alle merken, stijlen, opties en 
mogelijkheden zelf ervaren. Uiteraard voorzien 
de mensen van Voorbrood u van een deskundig 
en passend advies, zodat u altijd op uw perfecte 
relaxfauteuil uitkomt.

Enkele merken die u bij Voorbrood kunt 

vinden, zijn:
De Toekomst:  Relaxfauteuils van een ras echt 
Nederlands familiebedrijf. Het bedrijf heeft een 
focus op zitmeubelen en blinkt daar in uit.
Himolla:  Echte Duitse degelijkheid. In een 
fauteuil van Himolla zit u altijd comfortabel.
Fitform:  Dit is een zorg georiënteerd merk en 
deze sta-op stoelen worden helemaal voor u op 
maat gemaakt.

Voorbrood Meubelen: 
Uw relaxfauteuil- specialist!
Bij Voorbrood Meubelen vindt u één van de grootste collecties aan relaxfauteuils 
uit de regio. Deze uitgebreide presentatie vindt de meubelzaak in Zevenhuizen 
belangrijk, omdat er namelijk veel te kiezen bij relaxstoelen. Denk hierbij aan 
handmatig of elektrisch verstelbare fauteuils, verschillende maatvoeringen, 
opties zoals accu’s en lendepompen, onderstellen en uitgebreide leer- en stofmo-
gelijkheden, kortom: te veel om op te noemen!

Te huur
2-kamerappartementen
Gerrit Spronkersflat (55+)
Minosstraat, Hillegersberg

• Ruime 2-kamer appartementen
• 55+ woningen
• Open keuken
• Drempelloze badkamer
• Inpandige berging/hobbykamer
• Balkon
• Zorg
• Fysiotherapie
• Kapsalon
• Dagbesteding
• Restaurant

Huurprijs€ 739per maandexclusief service-kosten

ontvangt u voor 

• 
• 
• 
• 
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Ontdek de mooiste bedden
Bezoekers aan de showroom, het atelier en de 
naastgelegen werkplaats duiken in een wereld 
van ambacht en eersteklas materialen. De Suite 
ontwerpt elke dag bedden en als klant praat u 
dus met echte vakmensen. De enorme kennis 
van goed slapen en passie voor het perfecte bed 
is voor veel mensen een ware eye-opener.

U kunt rustig rondkijken in de fraaie showroom, 
terwijl u op de achtergrond de geluiden uit de 
werkplaats hoort. Bewonder de unieke opstel-
lingen met design bedden, boxsprings in vele 
soorten stof en leer, hoog laag bedden, houten 
bedden en twijfelaar bedden. 

Familiebedrijf
De Suite is een echt familiebedrijf opgericht 
door Wim Hofman. Wim en zijn drie zoons laten 
u graag zien hoe de bedden worden gemaakt. 
Vanuit de showroom nemen zij u mee door de 
fabriek en het atelier. Daar treft u een levendig 
schouwspel van bevlogen beddenmakers, naai-
sters en stoffeerders die druk bezig zijn met de 
lopende orders.

Kijk ook eens op www.desuite.nl

Op 15 minuten loopafstand vind u de Lusthof-
straat met haar leuke boetiekjes, bakker, groente-
boer, slager en meer. Buitenhuys Kralingen is de 
ideale woonomgeving voor senioren die behoefte 
hebben aan zelfstandigheid, veiligheid en gezel-
ligheid.

De appartementen

In Buitenhuys Kralingen bevinden zich verschil-
lende soorten appartementen verdeeld over vijf 
verdiepingen, variërend in de grootte van 50m2 
tot 111 m2. Ieder appartement heeft een ruime 
woonkamer met keuken, voorzien van de beno-
digde inbouwapparatuur. Ook is er minimaal één 

slaapkamer met badkamer en suite. De meeste ap-
partementen zijn drempelloos en beschikken over 
een inloopdouche, waardoor het ook toegankelijk 
is voor iemand met een rolstoel of rollator.

Elk appartement beschikt over minimaal één 
balkon. De appartementen aan de voorzijde van 
het gebouw kijken richting het centrum van 
Rotterdam, de appartementen aan de achterzijde 
kijken uit op het Ypenhof park.

U kunt al huren in Buitenhuys Kralingen vanaf 
EUR 1.025,00 per maand exclusief servicekosten. 
Neem eens een kijkje op onze website: www.bui-
tenhuysappartementen.nl voor meer informatie.

De Suite kijkt wie ú bent

Buitenhuys Kralingen

Een goed bed begint met een goed advies. Dat geldt voor iedereen, jong en oud. 
Daarom nemen de beddenmakers van De Suite uitgebreid de tijd om te luisteren 
wat er speelt en te bepalen wat er moet gaan gebeuren. Daarbij letten ze op de 
lange termijn, want een bed of seniorenbed van De Suite gaat jaren mee.

Buitenhuys Kralingen is een sfeervol appartementencomplex op een uitstekende 
locatie in Kralingen. Aan het einde van de Louise de Colignylaan loopt u zo het 
Kralingse bos in waar u kunt genieten van de prachtige natuur en de rust.
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‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

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

 

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

 

 

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

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

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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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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tweede kind, Fenna.
Er is een parallel tussen de levens-
loop van Arie en mijn persoontje. 
Ik moest trouwen op 24 april 1963 
met het verschil dat ik één jaar 
jonger was dan Arie, zestien dus. 
Dochter Jolanda kwam twee weken 
later als couveusekindje ter wereld. 
Dat werd een groeiverblijf van 
drie maanden, in het net geopende 
ziekenhuis Dijkzigt, voordat ze 
mee naar huis mocht.

Vanwege zijn huwelijk moest Arie 
Veldhoen vertrekken bij GG&GD. 
Als hij getrouwd man was gewor-
den, moest het bedrijf hem het 
volle pond betalen. Bij Heineken 
aan de Crooswijksesingel werkte 
hij twee maanden op proef. Toen 
hij vertelde over trouwen, was een 
vaste aanstelling taboe. Ook hier 
een parallel. Ik solliciteerde als 
16-jarige ook bij Heineken, maar 
werd weggewuifd nadat ik mijn 
huwelijksbootje liet aanmeren.

Koppelbazen
Arie Veldhoen kwam met koppel-
bazen in contact die voor Heineken 
vervoerden en wat later met König 
Zwaartransport. König stelde Arie 
in staat zijn rijbewijzen te halen en 
werd opgeleid voor in eerste instan-
tie het vervoeren van betonpalen 
met lengtes van 10 tot 30 meter. 
Wat later mocht hij instappen bij 
internationale chauffeurs als J. van 
de Bent, J. Huijbers, P. van Wees, 
A. Bodegom, en P. Hordijk. Eerst 
ging het richting Antwerpen, Düs-
seldorf, Keulen, Parijs en telkens 
wat verder weg.

Na verloop van tijd mocht Arie 
Veldhoen zelfstandig op pad. Zij 
eerste verre rit bracht hem en 
zijn meereizende blonde vrouw 

Nel naar Milaan. Dat was met 
een Bedford, geladen met een 
elektrostation van de fi rma Cocq 
uit Utrecht. Nel en Arie stonden bij 
de douane in Turbigo gedwongen 
een dag te wachten en daar was 
een markt. Onder een stralende zon 
wandelden ze er heen. Ze besloten 
wat boodschappen te kopen. Bij de 
kramen was het druk en mensen 
bekeken hen. Arie was immers ook 
blond. Overal kon het duo naar vo-
ren lopen om te bestellen, iedereen 
deinsde van bewondering opzij. 
Ze zijn toen een week van huis 
geweest. Dat kon omdat hun kinde-
ren goed verzorgd waren. Iedereen 
woonde in de buurt, de wederzijdse 
ouders, broers en zussen. Dat was 
dus geen probleem.

Arie vond Italië een fi jn land om 

op te rijden. Hij heeft dat 6 tot 7 
jaar gedaan, van noord naar zuid 
en van oost naar west. Zijn mooiste 
ritten waren naar Sicilië. Hij bracht 
zijn vracht naar Castiglione della 
Stiviëre bij Verona. Vandaar met 
de boot van Genua naar Palermo, 
24 uur aan boord. Heerlijk op het 
achterdek in de zon met goed eten 
en drinken. Vervolgens was het 
laden in Marsala. Het likeurtje van 
die stad, vindt Arie nog steeds het 
lekkerste drankje van het land. 
Meestal was het 2 tot 3 dagen 
wachten voordat de lading gereed 
was. Soms was het dat de boot vol 
was en Arie 2 of 3 dagen moest 
wachten. Dan besloot hij over land 
te gaan, maar dat was een hele 
tour van 2 dagen rijden door de 
Apennijnen. Zonder lading ging dat 
vrijwel moeiteloos, maar geladen 
was het in die bergen echt werken 
geblazen. Maar het was wel een 
heel mooie rit.

Feyenoord
In 1971 heeft Arie in Milaan ook 
de voetbalwedstrijd van Feyen-
oord tegen Celtic gezien, de eerste 
Nederlandse club die de Europa-
Cup heeft gewonnen. Zijn neef, 
Cor Veldhoen, speelde van 1959 
tot 1971 bij Feyenoord en in het 
Nederlands elftal. Helaas is hij in 
2005 overleden. Arie’s planner 
van destijds was ook een fervent 
Feyenoord-supporter en die kreeg 
de van Cor afkomstige kaartjes als 
Arie onderweg was. Arie bezwoer 
als Feyenoord de fi nale ging 
halen, hij er dan in Milaan bij zou 
zijn. ,,Dat is een geweldige week 
geweest,’’ herinnert hij zich ruim 
vijftig jaar later als de dag van 
gisteren. De douane werkte ook 
mee. Arie kwam op dinsdagmorgen 
met een grote rood-witte vlag op de 
cabine aan in Como. De douaniers 
bekeken zijn papieren en vertelden 
dat hij vrijdag maar terug moest 
komen. Na 2 dagen van feestvieren 
ging Arie die dag terug om te los-
sen. Toen snel weer verder feesten, 
want ‘s maandags kon hij pas 
laden. (Wordt vervolgd)

Reacties: reinw@outlook.com

De wieg van Arie Willem Veldhoen (a.w.veldhoen@gmail.com) stond in de Martinus Steijn-
straat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Hij slaakte er zijn eerste kreetjes op 4 juli 1945. 
In de Tweebosstraat zat hij op de lagere school. Daarna doorliep hij het 7e leerjaar in de 
Zwederstraat en vervolgens de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Sikkelstraat.

Na school ging hij aan de slag als 
leerling-boekhouder bij de GG&GD 
aan de Baan. “Daar heb ik een 
leuke tijd gehad,’’ verkondigt hij nog 
steeds.Als heel vervelend typeert 
hij dat hij er niet kon blijven. Als 
17-jarige moest hij op 3 april 1963 
trouwen met de twee jaar jongere 
Nel van der Kemp. Achttien dagen 
later waren ze vader en moeder van 
Jacqueline. Drie jaar later kwam hun 

 1) Geen vracht was König te 
groot of te vreemd. Foto Anette 

Weeda-Paesens   

 Arie en de 
vrachtwagen 

 Klaar voor vertrek van de grens� at bij de Merwehaven met motoragenten als begeleiding.   

 Soms was het passen en meten om voorbij een spoorwegovergang te komen.   

Dansles

Leuk artikel van Cees Bruijs in De 
Oud-Rotterdammer van 6 septem-
ber jover de dansschool. Volgens 
mij is dat Silvius (zie bijgaande 
foto). Zo’n 10 jaar geleden, toen 
ik daar in de buurt was, stond het 
nog boven de deur in de zijstraat 
van Beijerlandselaan.

Veel herken ik in het artikel over opvoeding. 
Ik ben van 1949 en in Charlois geboren en 
opgegroeid in de Struitenweg. Vooral van 
mijn moeder moest ik netjes naar dansles. 
Had wat te lang haar en was een artistieke-
ling. Protesteren had geen zin. Het “hoorde” 
bij je opvoeding. Maar ik had clarks met 
van die spekzolen en geen colbert was ik 
aan het tegensputteren. Geen probleem zei 
mijn vader, trek mijn schoenen met leren 
zolen maar aan en dit oude jasje past mij 
niet meer.
Om jongelui een beetje tegemoet te komen 
zette de dansleraar bij binnenkomst en 
afscheid platen op van Chuby Checker en 
Little Richard herinner ik mij. Maar na een 
paar nummertjes begon het serieuze werk.
Ik werd bij de contra foxtrot (dame haalt 
heer) ook altijd gekozen door een robuuste 
blonde dame (wellicht dezelfde als van 
Cees), die mij wilde zwieren. Gelukkig 
werd ik vaak verlost (afgeklapt) door een 
leuke meid die me vaak redde. Zij vroeg 
zelfs of ik een keer naar Vreewijk kwam 
naar Casa. Haar vader beheerde het soort 
volkshuis meen ik mij te herinneren. Dat 
hoefde ze geen twee keer te zeggen. In een 
donker keldertje met kaarsen en visnet-
ten hoorde ik voor het eerst de Stones met 
‘Little Red Rooster en Time is on my side” 
bij haar aan mijn zijde. Zogenaamde slijp-
muziek. En mijn later favoriete band  The 
KinKs met “You really got me”. Die sfeer 
van toen had me helemaal te pakken. Ik zal 
het nooit vergeten. Haar naam wel helaas …
Later op mijn Puch met hoog stuur nog vele 
malen op de Dreef geweest. Dansles bleek 
voor mij geen drama maar toch een nuttig 
onderdeel van mijn opvoeding. Al was het 
na dansles of dansavond in Spes of de Grot 
om een meisje waarmee je danste naar huis 
te brengen.

Rob Tol 
Monteverdistraat 75
2901 KE Capelle a/d IJssel
tel: 06-51361093  

 Entree van de dansschool.   
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Rotterdamse 
iconen Maandka-
lender 2023

De jaarlijkse maand-
kalender van Herco 
Kruik pakt ook dit jaar weer uit met fraaie foto’s van Rotter-
damse iconische gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en 
actuele foto’s naast elkaar dus. En natuurlijk voldoende ruimte 
om op elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.  

Groeten uit IJs-
selmonde 
deel 2

In dit tweede deel 
van Groeten uit IJs-
selmonde gaat het over het westelijk deel 
van de deelgemeente. De foto’s en teksten in het boek geven 
een beeld van dit gebied tussen 1894 en 1941, maar ook van 
de naoorlogse jaren. De makers nemen u mee door de wijken 
Lombardijen, Kreekhuizen, Sportdorp, Zomerland en Klein 
Zomerland. Veel van de foto’s zijn van de bekende Rotterdamse 
fotograaf J.F.H. Roovers.    

   

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
De enige echte ‘De 
Oud-Rotterdammer Kof-
fi emok’ voor een lekker bakkie pleur. Een uniek cadeau of 
gewoon lekker voor jezelf.

   

Thee of koffie op z’n Rot-
terdams
(onderzetters)

Een set van zes geinige onderzet-
ters voor thee of koffi e met grap-
pige Rotterdamse teksten, iconi-
sche plaatjes van de Maasstad. 
Die mogen bij u thuis natuurlijk 
ook niet ontbreken. De onderzetters 
zijn alleen per set te bestellen.    

   
Rotterdam 
Scheurkalender 2023
Ja hoor, daar is-ie weer! De 
jaarlijkse Rotterdamse Scheur-
kalender. De elfde editie alweer 
van maker Herco Kruik, die 
uitpakt met leuke Rotterdamse 
weetjes, anekdotes, grappen, 
typisch Rotterdamse uitdruk-
kingen, pakkende citaten en 
chauvinistische teksten. Scheuren maar weer! Leuk cadeau-
tje voor verjaardagen en feestdagen!

 € 12,95    € 19,95   

 € 39,95   
      

  14,95   

 € 15,95    

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:

Uit ‘t Winkeltje bestellen? Gebruik de bestelbon op pagina 16

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

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

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

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

(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

45

      Al meer dan 

20 jaar een begrip in 

Zuid-Holland en omstreken!

Oktober Actie Maand  
U heeft de keus:
€ 1000,-- extra inruilkorting 
of 2 jaar gratis Onderhoud*
Actie loopt tot en met 31 oktober

*  (afhankelijk van aantal kilometers 
    en slijtage delen uitgezonderd). 



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 oktober 2022 pagina 25

Collectanten gezocht
Het Leger des Heils is op zoek naar 
collectanten in Rotterdam voor de 
jaarlijkse collecteweek van 28 no-
vember tot en met 3 december 2022. 
Alleen met de hulp van vrijwilligers 
is het voor de organisatie mogelijk 
op buurtniveau activiteiten te blijven 
organiseren om sociale uitsluiting en 
eenzaamheid te bestrijden.
Aanmelden kan via: https://www.
legerdesheils.nl/word-collectevrijwil-
liger

Jong van Hart zoekt diva
Theatergezelschap Jong van Hart is 
weer gestart met repeteren van een 
nieuwe voorstelling ‘Geroddel in 
de kleedkamers’. En wie vindt het 
stiekempjes leuk om op een legitieme 
manier eens lekker uit haar bol te 
gaan?Ja, u leest het goed… we missen 
nog een dame. Wat zeg ik? Een diva 
die het hoog in haar bol heeft! Ben 
jij degene die de uitdaging aandurft 
bij ons theatergezelschap, die op 
dinsdagmiddag kan repeteren van 
13.00-15.00 uur, bel dan snel met Ans 
Dekker 010-4500893 of 06-10809285. 
Meer info zie onze website: https://
jongvanhartrotterdam.wixsite.com/
jongvanhartrotterd-1

Slangetje slikken
De afgelopen tijd hebben er een aantal 
artikelen over tuberculose in de Oud-
Rotterdammer gestaan. Het artikel 
van de heer van der Stoep had als 
opschrift: “slangetje slikken”. Waar ik 
nu benieuwd naar  ben is de reden van 
het slangetje slikken. Ik heb gelezen 

dat de maaginhoud werd onderzocht. 
In het  artikel over “tuberculose 
tijdens de Tweede Wereldoorlog” 
wordt vermeld dat er met behulp van 
het slangetje vermoedelijk slijm werd 
opgezogen voor onderzoek. Ook heb 
ik iemand gesproken die het  beruchte 
slangetje aanduidde met “maagheve-
len”. Dit alles brengt me niet veel ver-
der.  Wat vertelt de maaginhoud over 
tbc? Graag zou ik uitleg krijgen over 
het doel van het slangetje slikken. Het 
was geen prettig onderzoek dus moet 
er wel een belangrijke reden voor zijn. 
Wie kan me er meer over vertellen.

Johan Alderliesten
jalderliesten@solcon.nl

Vertellers over de oorlog 
gezocht
Stichting De Muren hebben Oren 
zoekt Vertellers die door basisschool-
leerlingen geïnterviewd kunnen wor-
den over hun kindertijd in Rotterdam 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, of 
over hun kindertijd in Nederlands-
Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het project ‘De Muren hebben Oren’ 
is een 6-weeks ontmoetings- en ge-
schiedenisproject voor leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basisschool. Zij 

krijgen les over de Tweede Wereldoor-
log in Nederland en Nederlands-Indië, 
en over de komst van mensen uit de 
voormalige koloniën, de komst van 
arbeidsmigranten en vluchtelingen. 
Hoogtepunt is het interview dat zij 
afnemen met een stadsbewoner, die 
uit eigen ervaring hierover kan vertel-
len. ‘De Muren hebben Oren’ laat 
leerlingen inzien dat zij deel uitmaken 
van een stad vol uiteenlopende fami-
liegeschiedenissen. Het project maakt 
nieuwsgierig en genereert begrip. 
Kinderen leren dat iedereen die in de 
stad woont, een verhaal heeft en erbij 
hoort.

Wilt u geïnterviewd worden? Mail 
dan naar info@demurenhebbenoren.nl 
of bel 06-222.69.555 (Inge).

Samuel Mullerstraat
Ik ben opgegroeid in de Samuel Mul-
lerstraat in Rotterdam-West als de 
jongste van een gezin van 9 kinderen. 
Mijn ouders hebben daar gewoond 
vanaf 1940 tot en met 1983. Ik heb er 
zelf ook bijna 27 jaar gewoond. Re-
centelijk mijmerde ik met mijn broers 
en zussen over die periode daar. We 
konden aardig wat herinneringen naar 
boven halen maar nog niet alles. Ik 
ben daarom op zoek naar namen van 
oud-bewoners (periode 1940 – 1984), 
waar deze precies hebben gewoond 
en gedurende welke periode. Verder is 
ook alles wat u zich kunt herinneren, 
leuke anekdotes, bijzonderheden, etc. 
erg welkom. En mocht u nog FOTO’S 
hebben van/uit deze straat over de ge-
noemde periode, dan ben ik daar zeer 
in geïnteresseerd. Alles informatie is 
welkom.

René Faber
Rene.Faber@kpnmail.nl

Nieuwe dirigent gezocht
‘Musicalkoor Happy Together ‘ is 
dringend op zoek naar een nieuwe 
dirigent /zangcoach. We repeteren 
iedere dinsdagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in de Michaëlkerk Anjer-
plein1 3202 Spijkenisse. Interesse? 
Mail naar : musicalkoorhappytoge-
ther5@gmail.nl

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.

Rotterdammers en het WK
Het WK Voetbal in Qatar komt eraan. 
Voor De Oud-Rotterdammer reden 
om herinneringen op te halen aan 
Rotterdam(mers), Oranje en het WK 
Voetbal. Heeft u een leuke anekdote 
of een mooi verhaal daarover? Schrijf 
ons! Over wedstrijden van Oranje die u 
bezocht, typisch Rotterdamse spelers of 
belevenissen in De Kuip. Tijdens het WK 
besteden we er in De Oud-Rotterdammer 
aandacht aan! Schrijf naar: info@de-
oudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk a/d IJssel.
(foto: Oranje juicht na een goal van Peter 
Houtman tegen België in 1985. Foto Rob 
C. Croes, Anefo/Nationaal Archief)

Reünie
Binnenkort willen we een 
reünie organiseren bij Molen 
de Distilleerketel te Delfs-
haven. Dit is voor mensen 
die daar vroeger verbleven 
of nog steeds na lange tijd 
wonen. Zodoende kan men 
samen verhalen delen onder 
genot van een kopje koffie 
met iets lekkers. We hebben 
al enkele mooie oude foto-
boeken en video’s. 

Erwin Nederhoff
erwinnederhoff@gmail.com
(foto: Molen De Distilleer-
ketel in 1984. fotograaf: J.P. 
de Koning, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed)

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Agenda 
Dag- en 

Thema Cruises 
& concerten

• Joe Undercover (concert) 8/10

• High Tea Cruise  16/10

• High Wine Cruise  15/10 – 5/11

• Rolling Stones Tributeband (concert)  26/11

• Uitgebreide rondvaart 26/11

• Dagtocht Tweede Maasvlakte  23/10 – 27/11

• Seafood Dinner Cruise  19/11
• New Years Eve Cruise  31/12

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25
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Vervolg van ‘Ken je dit nog’ pagina 5:

Witte Dorp (1)
Volgens mij is dit het Witte Dorp. Ik 
ben daar in mijn jeugd vaak geweest. 
Er woonden toen twee familieleden in 
het dorp. Het was heel gezellig wonen 
daar, heel kneuterig. Jammer dat het er 
niet meer is.
Ria de Graaf-Bakker

Witte Dorp (2)
Ik, 75, woonde als kind net naast het 
Witte Dorp op de Pasteursingel. We 
keken vanaf de 2e en 3e etage letter-
lijk neer op de witte woningen met de 
rode daken. Ik mocht van mijn moeder 
(liever) niet met de kinderen uit de 
kleine arbeiderswoningen spelen. Het 
was beter met de ‘gegoede’ kinderen 
uit Oud-Mathenesse om te gaan. 
Nou, ik speelde mooi wel met mijn 
vriendjes in Het Dorp. Met onze step-
jes speelden we trammetje, zoals dat 
over de Rotterdamsedijk van en naar 
Schiedam reed. Vanuit mijn slaapka-
mertje op de 3e keek ik ver over het 
dorp en zag bij het Marconiplein het 
‘hangende’ gebouw van boven naar 
beneden groeien.
John Stuurman

Witte Dorp (3)
Volgens mij is dit het oude Witte 
Dorp. Gezien vanaf de Rotterdamse 
dijk hoek Tjalklaan. Ik woonde zelf 
vlakbij in Schiedam Oost aan de 
Buys Ballotsingel. Ik meen op de 
achtergrond de hoge huizen van de 
Hogenbanweg te zien. Mijn sterkste 
herinneringen zijn de gevechten tussen 
groepen Schiedammers en Rotter-
dammers. Wij noemden dit ‘Poten 
rammen’. Niet erg netjes natuurlijk, 
maar het was niet anders in die tijd. 
Overigens wel jammer dat dit in deze 
vorm weg is, hoewel het natuurlijk 
oude noodwoningen van de Tweede 
Wereldoorlog waren. Het nieuwe 
Witte Dorp is ook mooi. Staat mis-
schien over 75 jaar in deze krant…

Maarten van der Vlist

Witte Dorp (4)
Het Witte Dorp natuurlijk! Begin 
jaren 50 woonden we in de Portuge-
sestraat in de wijk Oud Mathenesse. 
Op weg naar de lagere school in de 
Korfmakerstraat, te voet of met de 
autoped, kwam ik dagelijks langs 
het Witte Dorp. Later leerde ik dat 
het ontworpen is door architect Oud 
en dat het een stedenbouwkundige 
bijzonderheid was, die wereldwijd 
bekend is geworden. Voor mij was 
het een soort gesloten bolwerk, waar 
je niet zo gauw doorheen liep. De 
straten hadden daar namen van type 
schepen, zo had je de Aakstraat en de 
Barkasstraat. In die laatste stond mijn 

kleuterschool, die in dezelfde stijl van 
het Witte Dorp was gebouwd. Contact 
met bewoners hadden we niet, maar 
ik weet nog goed dat ik daar heb leren 
fi etsen. Op zondag mocht ik dan voor 
een kwartje een uur lang een fi etsje 
huren, waar mijn vader dan achter-
aan liep te rennen. Vlakbij op het 
Marconiplein stond een houten eet- en 
snoeptentje van Neleman. Werklui 
uit de buurt haalden daar koffi e of 
wat te eten, maar wij kwamen er voor 
de “gelukstoffees” en de chocolade 
sigaretten. Daar heb ik leren roken. 
Vrijdags kwam er altijd een lorren-
boer in de wijk die ‘s middags met 
een zware bakfi ets de hol op moest 
naar het Marconiplein. Met een paar 
vriendjes hielpen we hem naar boven 

duwen, waarna we als beloning een 
stuiver kregen. Ja, en boven gekomen 
waren we natuurlijk vlakbij Neleman 
met zijn Donald Duck kauwgom, 
ouwel, borsthoning, polkabrokken, 
spekkies en natuurlijk de “gelukstof-
fees”. Met een beetje mazzel kreeg je 
er namelijk een extra gratis.
Roel den Broeder

Witte Dorp (5)
Ik zelf woonde in de Doggerstraat 
in Oud Mathenesse en kan mij nog 
herinneren dat er na de kerstperiode 
altijd relletjes waren tussen ons en de 
Witte Dorpers over de kerstbomen, 
die na Oud en Nieuw in de fi k gingen. 
Het was een gesloten woongemeen-
schap en als je er niet woonde werd je 

als buitenstaander er niet in toegela-
ten. Mijn moeder – Sophia de Liver 
– werkte op de school van de heer 
Mastrigt en had diverse Witte Dorpers 
in haar klas waarvan ik er eentje her-
inner haar naam Beppie Markenstein. 
Die stond elke ochtend bij ons voor de 
deur om mijn moeder af te halen en 
naar school te begeleiden (toen groep 
6 wat nu groep 8 is).
Michel Snieder

Witte Dorp (6)
Ik meen op de foto het Witte Dorp 
te herkennen, een wijkje onderaan 
de Rotterdamse dijk, rijdend met 
de tram naar Schiedam had je van 
bovenaf een prachtig overzicht over 
“het dorp”. Ik ken het Witte Dorp ook 
van twee andere kanten. Kant een: 
ik was bevriend met een Wittedorper 
Gerard Muller, ik kende Gerard vanuit 
mijn schoolklas van de Sint Nicolaas-
school op de Schiedamseweg. Ik was 
bevriend geraakt omdat Gerard als je 
bevriend was met hem, hij olienoten 
uitdeelde, en ik als smulpaap lustte 
wel olienoten. Olienoten die zover 
ik begreep zijn vader in dienst van 
een branderij aan de Aelbrechtskade 
brandde en zodoende had hij thuis 
altijd een voorraad olienoten voor 
handen had om onder vrienden te ver-
delen. Ik herinner mij als Spangenees 
uit de (J van E) Justus van Effenstraat 
dat de huizen ook niet de grootsten 
waren, maar in het dorp waren zij 
voor mijn gevoel nog kleiner. Kant 
twee: rondom kerst en voor oud en 
nieuw waren wij Spangenezen, en 
Wittedorpers aards vijanden. Bij nacht 
en ontij slopen wij langs de spoordijk 
om ongemerkt het vijandelijk gebied 
binnen te treden, om daar zoveel 
mogelijk kerstbomen te jatten. Het 
omgekeerde gebeurde ook, beide met 
wisselend succes. Wel voel ik terwijl 
ik dit opschrijf de klappen van een 
eind hout of elektriciteitskabel nog op 
mijn rug landen.
Jos Sens

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

Weerzien na 68 jaar
In De Oud-Rotterdammer van juni 2022 heeft u een 
artikel kunnen lezen over Bram Romijn die op zijn 
90e verjaardag verrast werd met een ontvangst en 
rondleiding van zijn geliefde Zestienhoven. Hij was 
namelijk één van de eerste werknemers van het vlieg-
veld en mede door hem is het vliegveld uitgegroeid 
tot wat het nu is.
In de reportage twijfelde hij of er nog in levenzijnde 
collega’s zijn uit die tijd en hij sprak ook zijn hoop uit 
of er iemand zou reageren om met hem/haar die goede 
ouwe tijd te beleven. De schrijven van het artikel had zijn e-mailadres onder het artikel gezet. Ruim een maand later kreeg 
hij een e-mail van ene Anneke Hanegraaf. Zij was één van de eerste stewardessen op Zestienhoven.
Maar niet alleen dat. Zij was blij verrast met het feit dat Bram Romijn ook nog in leven was, temeer omdat zij beiden in 
die tijd elkaar echt mochten (als collega’s). Mevrouw Hanegraaf beschreef hem als een hardwerkende, sociale, vertrou-
wensvolle collega. Een ontmoeting kon dus niet uitblijven. Op zondag 11 september j.l. was het zover. Op Zestienhoven 
natuurlijk. In gezelschpa van zijn zoon met zijn vriendin zat Bram Romijn op het terras bij Fletcher Hotels te wachten op 
Anneke. Door een misverstand zat Anneke in de lobby en Bram buiten, maar na een half uurtje was daar de ontmoeting. 
En gelijk was daar de herkenning, alsof de tijd had stilgestaan. Beiden 90 jaar en een heel leven met ups en downs achter 
de rug, maar nog volop actief. Klein voorbeeld: Bram heeft vorige maand een ballonvlucht gedaan en gaat deze maand 
weer op een cruise (in z’n eentje). Al gauw werden de foto’s gewisseld uit die tijd. De een op een tablet en de andere de 
ouderwetse maar nog steeds prima foto’s op papier. Al de verhalen van die tijd werden naar boven gehaald. Situaties, 
collega’s en de tijdgeest waarin dit plaatsvond. De gezamenlijke conclusie was dat zij beiden dit voor geen goud hadden 
willen missen en dat dit werk de basis was geweest van hun verdere loopbanen en leven. Aan alles komt een eind, dus 
ook aan deze ontmoeting, die na vier uur werd beëindigd. Maar niet voordat telefoonnummers werden uitgewisseld en de 
afspraak werd gemaakt om elkaar gauw weer eens te zien. Het was een middag om nooit te vergeten.

  Wim Romijn
wimromijn@hotmail.com   
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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 € 69,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



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

Horizontaal
  1. uitroep van walging; 7. gekruide tomatensaus; 12. Europeaan; 13. pauselijke driekroon; 14. opstootje; 15. réponse payée (afk.); 
17. genoeg gekookt; 19. tocht (trip); 21. personal computer (afk.); 22. Spaanse eretitel; 24. oosterse vechtsport; 27. wurgslang; 
28. ondergrondse ruimte; 30. sociaal economische raad (afk.); 31. rivier in Engeland; 32. grond (aarde); 33. erfelijk materiaal; 
35. Europees land; 37. kookgerei; 38. Europese taal; 41. kever; 42. betonnen verdedigingswerk; 44. schijf vis; 46. weide (gras-
vlakte); 47. jeugdig; 48. oliestaatje in het Midden-Oosten; 49. weg met bomen; 50. nobel; 52. voertuig; 54. � jne alcoholische 
drank; 56. mafkees; 58. draagbare computer; 61. Europeaan; 62. sterke lichtstraal; 64. op grote afstand; 65. gepelde gerst; 67. 
vertragingstoestel; 68. plaats in Brazilië; 70. groot onheil; 72. boomsoort; 73. rondtrekkend volk; 76. Russisch ruimtestation; 77. 
muzieknoot; 78. Griekse letter; 79. transactie; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. bezit van en boer; 83. waarde vriend (afk.); 
84. toiletartikel; 86. zuiver (puur); 87. oosterse snack.

Verticaal
  1. delf- en brandstof; 2. tweetenige luiaard; 3. spie of wig; 4. lattenkist; 5. getrokken lijn; 6. uitroep van verbazing; 7. bewerking 
van melk; 8. drietal; 9. twaalfde toon; 10. inhoudsmaat (afk.); 11. stierenvechter te paard; 16. duw of zet; 18. lokspijs; 20. plaats 
in Gelderland; 21. nachtgewaad; 23. taaie lekkernij; 25. oud vervallen huis; 26. rivier in Duitsland; 27. geldinstelling; 29. goede 
samenwerking in een groep; 32. met � jn zand gevulde tijdmeter; 34. windrichting (afk.); 36. bedevaartplaats in Frankrijk; 37. groot 
bierglas; 39. buit van een roofdier; 40. niet overvloedig; 42. besef (begrip); 43. muze van het minnedicht; 45. bepaalde hoeveel-
heid; 46. over (langs); 51. middagslaapje; 53. ter attentie van (afk.); 54. bij iemand anders slapen; 55. vrucht; 56. deel van een 
tennispartij; 57. binnenste van iets; 59. openbaar vervoermiddel; 60. vrucht (in veel kleuren); 62. door de wet toegestaan; 63. 
muzikaal loopje; 66. Spaanse uitroep; 67. mollengang; 69. Scandinavische munt; 71. brood van � jn roggemeel; 73. bovenmatig 
(pijnlijk); 74. verbond; 75. rijstbrandewijn; 78. spuugzat; 80. jong dier; 82. verleden tijd (afk.); 85. militaire politie (afk.).   

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer sloeg op de stijgende energieprijzen in 
de komende winter en luidde:

Huiverend wachten op de energienota

Dat leverde weer veel inzendingen op. Uit alle goede inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder 
een exemplaar krijgen toegezonden van het fraaie ‘Groot Rotterdams Molenboek deel 1’ . De prijswinnaars zijn: C. 
Heinen, Lenie Broer, C. Martijn, Ab van Elst en N. Veeningen.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen. Ditmaal weer 
een waardebon van 30 euro van restaurant en partycentrum De 
Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowling-
baan of fl uisterboot.

Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw 
oplossing van de puzzel voor donderdag 13 oktober 12.00 uur 
bij ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of 
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U 
kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  
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Horizontaal  1. uitroep van walging; 7. gekruide tomatensaus; 12. Europeaan; 13. pauselijke driekroon;
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aal economische raad (afk.); 31. rivier in Engeland; 32. grond (aarde); 33. erfelijk materiaal; 35. Euro-
pees land; 37. kookgerei; 38. Europese taal; 41. kever; 42. betonnen verdedigingswerk; 44. schijf vis;
46. weide (grasvlakte); 47. jeugdig; 48. oliestaatje in het Midden-Oosten; 49. weg met bomen; 50.
nobel; 52. voertuig; 54. fijne alcoholische drank; 56. mafkees; 58. draagbare computer; 61. Europeaan;
62. sterke lichtstraal; 64. op grote afstand; 65. gepelde gerst; 67. vertragingstoestel; 68. plaats in Brazi-
lië; 70. groot onheil; 72. boomsoort; 73. rondtrekkend volk; 76. Russisch ruimtestation; 77. muzieknoot;
78. Griekse letter; 79. transactie; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. bezit van en boer; 83. waarde
vriend (afk.); 84. toiletartikel; 86. zuiver (puur); 87. oosterse snack.

Verticaal  1. delf- en brandstof; 2. tweetenige luiaard; 3. spie of wig; 4. lattenkist; 5. getrokken lijn; 6. uit-
roep van verbazing; 7. bewerking van melk; 8. drietal; 9. twaalfde toon; 10. inhoudsmaat (afk.); 11. stie-
renvechter te paard; 16. duw of zet; 18. lokspijs; 20. plaats in Gelderland; 21. nachtgewaad; 23. taaie
lekkernij; 25. oud vervallen huis; 26. rivier in Duitsland; 27. geldinstelling; 29. goede samenwerking in
een groep; 32. met fijn zand gevulde tijdmeter; 34. windrichting (afk.); 36. bedevaartplaats in Frankrijk;
37. groot bierglas; 39. buit van een roofdier; 40. niet overvloedig; 42. besef (begrip); 43. muze van het
minnedicht; 45. bepaalde hoeveelheid; 46. over (langs); 51. middagslaapje; 53. ter attentie van (afk.);
54. bij iemand anders slapen; 55. vrucht; 56. deel van een tennispartij; 57. binnenste van iets; 59. open-
baar vervoermiddel; 60. vrucht (in veel kleuren); 62. door de wet toegestaan; 63. muzikaal loopje; 66.
Spaanse uitroep; 67. mollengang; 69. Scandinavische munt; 71. brood van fijn roggemeel; 73. boven-
matig (pijnlijk); 74. verbond; 75. rijstbrandewijn; 78. spuugzat; 80. jong dier; 82. verleden tijd (afk.); 85.
militaire politie (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Witte Dorp (7)
Jazeker het Witte Dorp. Ook daar woonde ver-
schillende kinderen uit de school de Starrenburg 
uit de Bilderdijkstraat, onder andere Anneke Brie-
goos die bij mij in de klas zat. Ook bij juffrouw 
Been en juffrouw Marcus en vele anderen. Hele 
leuke school. De jongens zaten in de Potgieters-
traat. Nostalgie en wat een leuke tijd daar gehad.
Tiny Krijgsman

Witte Dorp (8)
Ik heb van mijn 12e tot mijn trouwen in de Gal-
joenstraat 2 gewoond. Ik vond het verschrikke-
lijk. Een kamertje met een klein dakraampje. Ook 
dorst ik bijna niet te zeggen dat ik in het witte 
dorp woonde. Maar mijn vader vond het gewel-
dig. Een vrij huisje met tuin en geen buren boven 
je. Hij heeft er niet lang van mogen genieten. Hij 
overleed plotseling aan een hartstilstand onder-
weg vanuit zijn werk in de trein uit Den Haag. 
Ook mijn oma kwam daar wonen in de Bomstraat 
en later naar een huisje aan de buitenkant, te zien 
op de foto. Volgens mij Aakstraat 14. Na mijn 
trouwen werden de huisjes gerenoveerd en ging 
mijn moeder tijdelijk in een wisselwoning en toen 
weer terug in haar eigen huis.

Riet de Groot-Mandemaker
ridegro@caiway.nl

Je moers taal
Beste Gerard Cox, ww bespiegelingen in De Oud-
Rotterdammer hebben mij goed gedaan! Vele 
‚overzeese‘ uitdrukkingen (Anglo-American) 
zouden door algemeen bekende begrippen in het 
Nederlands/Vlaams kunnen worden weergegeven. 
In het Duits en het Frans worden deze ‚overzeese’ 
afwijkingen met de uitdrukkingen ‚Denglisch‘ en 
‚Franglais‘ aangeduid. Ook bijdragen van recla-
mejongens (q en z i.p.v. k en s) zijn funest voor 
de orthographie van schoolgaande kinderen.Jam-
mer genoeg zijn er teveel Nederlanders, die niet 
nadenken en de ‘overzeese‘ woorden klakkeloos 
gebruiken, zodat deze onopgemerkt in ‘moers 
taal‘ terecht komen.

Dieter Rieb
drieb38@gmail.com  

Gratis expositie in IJsselmonde
Tot 12 oktober staat in de Bibliotheek IJsselmon-
de aan de Herenwaard de foto-expositie “100 jaar 
IJsselmonde Mobiel”. De expositie omvat ruim 
200 foto’s, o.a. van het straatbeeld met straat-
venters, zoals de melkboer, bakker, groenteboer, 
schillenboer en hun vervoersmiddelen (handkar, 
hondenkar, paard en wagen, kerrie, auto).
Verder aandacht voor de verkeersafwikkeling van 
en naar Rotterdam; 100 jaar geleden tot op heden. Denk aan de huidige A16 met 12 rijstroken, ooit 
begonnen als landweg. Ook zien we de Maas met veerpont, parlevinkers, stoomboten, de Zalmvis-
serij en op het moment (in 1929) dat deze geheel is dichtgevroren! Daarnaast uitstapjes van de vele 
verenigingen, clubs, zangkoren, schoolklassen en (in deze tijd) De Wijkbus. Te zien tijdens de normale 
openingstijden van de bibliotheek. Vrije inloop, toegang gratis.  

Museumbakkerij 
Het wapen 

van Degenkamp

Het wapen van Degenkamp is al sinds 1866 
een begrip in Rotterdam en omgeving. 

Dordtsestraatweg 577
3075 BB  Rotterdam 

Zaterdag en 
zondag v.a. 9.00 uur

Thee of koffie met 
Appelbinkie met 
slagroom

voor € 4,00 p.p.

Zaterdag en zondag v.a. 13.00 uur

Standaard Hightea
van 2 1/2 uur 
3-gangen 

voor € 14,95 p.p.

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

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl
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KRUISWOORDPUZZEL
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Stuur in een envelop naar
Opzoomer Mee
Antwoordnummer 3122
3000 WB ROTTERDAM 
(postzegel niet nodig)

Appen kan ook!
App een foto van de 
ingevulde
aanmeldbon naar: 

010 213 10 55

Straat

Contactpersoon

Naam

Adres

Telefoon      E-mail

Hoeveel buren helpen mee om het potje tot een succes te maken?

Maggie Goudriaan, bewoonster Drakenburg

‘Lief & Leedpotje zorgt voor 
warmte en vertrouwdheid’

‘We helpen elkaar hier nu allemaal.’ 
Bewoonster Maggie Goudriaan is duidelijk 
over het e� ect van het Lief & Leedpotje 
in de Drakenburg in Rotterdam Charlois. 
Regelmatig doet ze met het potje allerlei 
kleine aankopen. Niet voor haarzelf, maar 
voor haar buren!  ‘Je kan met een klein 
gebaar zoals een kaartje of bloemetje 
iemands dag helemaal goed maken.’

Bakkie ko�  e of soep
Maggie beheert het Lief & Leedpotje niet 
alleen. Een aantal buren denkt mee en 
houdt in de gaten dat niemand in het 
complex wordt vergeten. Is er iemand lang 
ziek geweest? Een mooi moment voor een 
bloemetje. Is er iemand jarig? Dan ligt er een 
felicitatiekaart klaar. ‘En soms gaan we gewoon 
bij iemand langs met een kopje ko�  e of een 
warm kopje soep, gewoon om te laten zien 
dat er altijd iemand in de buurt is die voor je 
klaarstaat.’

Beeldbellen met kleinkinderen
Hoe belangrijk dat kan zijn, merkten veel 
buren tijdens de coronapandemie. Omdat 
veel ouderen geen familie konden ontvangen, 
ging Maggie met een tablet langs de deuren. 

Iedereen kon daarmee 
via beeldbellen toch een 
gesprekje voeren met de 
kinderen. En misschien 
nog belangrijker: de 
kleinkinderen even zien. 
‘Het potje heeft voor meer 
warmte en vertrouwdheid 
gezorgd.’ 

Groot nadeel
Een groot nadeel is er ook. ‘Er is nog meer 
animo gekomen om met elkaar iets te 
doen.  Zoals een groteletterbingo, een 
straatschoonmaak of plantjesdag. ‘Gelukkig 
kunnen we voor een bijdrage en hulp ook 
terecht bij Opzoomer Mee,’ lacht Maggie. 

Colofon: Opzoomer Mee • (010) 213 10 55 • info@opzoomermee.nl • opzoomermee.nl

Let op: Opzoomer Mee kan alleen 
straten in de gemeente Rotterdam 
ondersteunen.

Is het jou weleens overkomen?
Een van de buren die even bij je 
aanbelt en vraagt hoe het met je 
gaat? Of een kaartje in de bus van 
al je buren omdat je jarig bent? 
Ja? Grote kans dat jouw straat 
een Lief & Leedpotje heeft. Met 
zo’n potje regel je allerlei kleine 
opstekertjes om elkaar als buren 
te steunen of te waarderen. Is 
het antwoord Nee? Vraag dan 
bij Opzoomer Mee een Lief & 
Leedpotje aan voor jouw straat!

In een Lief & Leedpotje zit 150 euro. 
Met dat bedrag kun je Lief & Leed 
delen. Elke straat in de gemeente 
Rotterdam kan zo’n potje aanvragen.
Ook eens proberen? Stuur de 
aanmeldbon in!

Startpakket helpt je op weg
Bij het potje ontvang je ook een mooi 
startpakket met tips, � yers, kaartjes 
en stickers. En 
natuurlijk staat 
Opzoomer 
Mee voor je 
klaar met raad 
en daad 
om er een 
succes van 
te maken.

Stickertjes om op je Lief & Leedpotje te plakken....

van jevan je
buren!buren!

AlsjeblieftAlsjeblieftAlsjeblieft
van je
buren!

Een attentie uit het 

Lief & Leedpotje 
van onze straat. 

Maak zelf je Lief & Leedpotje!

Aanmeldbon Lief & Leedpotje voor m� n straat
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