
Rotterdam heeft in de jaren 
’50 en ’60 een geweldig vrij-
willig brandweerkorps gehad. 
Dat bestond uit gezonde en 
gemotiveerde mensen die 
zich wilden inzetten voor de 
gemeenschap bij eventuele 
calamiteiten zoals brand.

Je werd door de gemeente aangeno-
men vanaf 18 jaar met een goedkeu-
ringsrapport van een bedrijfsarts. 
Belangrijk was dat je in Rotterdam 
woonde en werkte, bij voorkeur in de-
zelfde wijk. Dat gold dus voor de bak-
ker, slager, melkboer, garagehouder, 
kapper, kantoorpersoneel enzovoorts. 
Wanneer je was aangenomen werd 
van je verwacht dat je een cursus ging 
volgen voor brandwacht en de nodige 
oefeningen zou bijwonen.
Alle vrijwilligers hadden thuis een 
alarmtoestel; een kastje met aan de 
buitenkant alarmbellen en de hoorn 
aan een haak aan de zijkant. Zodra de 
bellen rinkelden even luisteren waar 
de brand was en dan op eigen gelegen-
heid naar de brand. Ook de beroeps-
brandweer werd dan gealarmeerd en 
vertrok het blusvoertuig in Charlois 
vanuit de brandweergarage aan de 
Brielselaan naar de brand. Ter plekke 
nam de hoogste in rang de leiding 
en gaf instructies voor de brandbe-
strijding. Rotterdam was verdeeld in 
wijken. Elke wijk had een bluseen-
heid met nummer. In Charlois waren 
dat 611 en 612. Die bluseenheden 
waren er voor woningen maar ook 
voor de scheepvaart in de Waalhaven, 
Dokhaven en Maashaven en voor de 
zuidzijde van de Maastunnel.

Spannende tijd
In de jaren ‘50 en ‘60 was ik be-
vriend met Wim. Hij woonde aan 
de Wolphaertsbocht. Zijn vader 
was brandmeester bij de vrijwillige 
brandweer. Dat stond ook op het bord 
aan de muur naast de voordeur. Het 
gebeurde regelmatig dat, als wij daar 
thuis waren, de alarmbellen rinkelden. 
Wij fi etsten dan achter zijn vader aan 
naar de brand. Helaas mochten we 
niets doen. Wij waren nog maar net 
17. Toch hebben we brutaal een brief 
geschreven aan B&W van Rotter-
dam met de vraag of wij lid mochten 
worden. Binnen enkele dagen was het 

geregeld. We ontvingen de offi ciële 
aanstelling tot adspirant brandwacht. 
Wim kwam in de wijk van vader, nr. 
611, en ik omdat ik in een andere wijk 
woonde, de Walchersestraat, in nr. 
612. Via het gemeentedepot kregen 
wij onze kleding. Op het adres van 
mijn ouders werd een alarmtoestel 
geplaatst. Om snel kennis te vergaren 
volgden we de cursus brandwacht en 
haalden aansluitend het certifi caat 
voor werken met een persluchtmas-
ker. In mijn wijk herinner ik mij de 
brandmeesters Gerritse, Dederd (bak-
ker Kat. Lagendijk) en Manifargus, de 
kapper van het Amelandseplein.

Soms bezochten wij de brand-
weergarage voor een praatje met 
de manschappen en bewonderden 
het aanwezige materiaal, zoals de 
Magerieus Deutz ladderwagen, kleine 
bluswagens en de mooiste autospuit 
ter wereld: de Ahrends Fox. Gemaakt 
in 1928 in Amerika en herkenbaar aan 
de grote neus, Hij had een pompca-
paciteit van ruim 3800 liter water per 
minuut en werd meestal ingezet om 
vanaf open water het bluswater door 
te pompen naar de brandhaard.
Wij mochten deelnemen aan vele 
brandbestrijdingen. Het waren huis-, 
keuken-, schuurtjes- en in de win-

termaanden natuurlijk schoorsteen-
brandjes en tijdens de jaarwisseling 
vuurwerk dat verkeerd terecht was 
gekomen. Ook soms een auto in brand 
in de Maastunnel en in de haven een 
machinekamerbrandje van een coaster 
of een broeiende lading van een 
zeeschip. Ook eens een middel alarm 
voor een grote woonetagebrand in 
de Tarwebuurt, veroorzaakt door het 
bijvullen van een oliekachel. Het was 
een mooie spannende tijd, die voor 
mij stopte na mijn verhuizing naar 
buiten Rotterdam.

Wim Sakko (brosa@ziggo.nl)  

 Tieners bij de vrijwillige brandweer   
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 Hoe vierde Rotterdam vroeger Koninginnedag?   
 Jaja, het gaat gebeuren. Onze koning Willem-Alexander viert dit jaar zijn verjaardag in...
Rotterdam! Op 27 april komt het Koninklijk gezelschap naar de Maasstad. De route voor 
de rijtoer is al bekendgemaakt door burgemeester Aboutaleb. Als nostalgische krant over 
het verleden zijn wij vooral geïnteresseerd hoe Koninginnedag vroeger, van 1950 tot 1990 
in Rotterdam werd gevierd. Heeft u er leuke herinneringen aan? Schrijf ze ons, zodat we ze 
kunnen delen met de lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Een foto van vroeger 
erbij is natuurlijk helemaal prachtig!   

 Laatste bestelbon boeken   
De Oud-Rotterdammer gaat stoppen met de mogelijkheid om 
via een papieren bestelbon in de krant boeken te bestellen. In 
deze krant treft u voor de laatste keer zo’n bon aan op de boe-
kenpagina van ‘t Winkeltje.

De krant schakelt nu volledig over op verkoop via de website www.deoudrot-
terdammer.nl met betalingen vooraf. In praktijk ging er te veel mis met IBAN-
nummers, adressering, bezorging en betaling bij de papieren bestelbon. Vandaar 
dit besluit. 

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

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

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

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

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

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

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

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

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

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

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

#samenvoordieren



Dus die kwajongensstreken werden 
uitgehaald in een veel slechtere 
vooroorlogse crisistijd. Ook toen was 
de jeugd niet altijd een voorbeeld van 
goed gedrag. Maar een ding staat vast, 
de straat was meer dan nu, toen voor 
de jeugd. Op straat was geen auto te 
zien, hooguit de handwagen van de 
melkboer en de bakker. Spelen, of 
dat nou voetbal, slagbal, puttenloop 
of vele andere spelletjes waren, ging 
volgens de regels van de straat.
Maar ik schooierde ook graag langs 
haven en mart. Ik speelde bij de bouw 
van het Stadion, op boomstammen 
aan de Waalhaven en in de grienden 
bij de Barendrechtse brug. Altijd uit 
op avontuur en zorgen dat je buiten 
het gezichtsveld van een juut bleef, 
wat niet altijd lukte. Zo heb ik nog een 
herinnering aan een zaterdagmiddag-
verblijf in de politiepost Sandelings-
traat. Ik was door de wijkagent betrapt 
bij het klimmen op een tuinschuurtje 

om een tennisballetje te redden. 
Zonder alle belevenissen te roman-
tiseren was toen het spelen ook niet 
altijd even vernakelijk. Er waren in 
Zuid toen ook ‘no go’ buurten. Straten 
waar je als kind niet alleen doorheen 
durfde lopen. Om confrontatie voor 
of tegen te ontwijken was het dikwijls 
voldoende om het op een lopen te zet-
ten of anders klappen te krijgen.

Ambachtschool
Maar nu over de ‘donderstenen’. In de 
jaren ‘60-70 heb ik wellicht met een 
van de genoemde gezworen kame-
raden een confrontatie gehad. Het 
incident vond plaats met scholieren 
van een ambachtschool aan de Hil-
levliet. In die tijd was ik opzichter bij 
de reinigingsdienst ROTEB. Voorloper 
van de huidige BOA. De welvaart 
had een kwalijke weggooimaatschap-
pij en straat- en stadsvervuiling tot 
gevolg. Soms zo erg dat optreden 

geboden werd. Ingelijfd bij het uit 8 
man bestaande korps behoorde het ook 
tot mijn taak om de pas opgebouwde 
stad door gedragswijziging schoner 
te krijgen. Vanwege mijn werkwijze, 
gaan tot bij de bron, had ik een jonge 
opzichter onder mijn hoede. Hij moest 
in de praktijk leren hoe potentiële 
vervuilende bewoners te benaderen.
Op die bewuste dag hadden we zonder 
incidenten in de Polderbuurt controle 
gehouden. Het liep tegen etenstijd. 
We liepen langs de ambachtschool 
naar de dienstauto om te gaan eten. 
Plotsklaps werd gingin de bovenver-
dieping van de school een raam open 
en werd er met een schreeuw L..L 
geroepen en het raam met een klap 
weer dichtgegooid. We keken elkaar 
aan. “Hoor je dat”, vroeg ik mijn 
maat. Ja natuurlijk, antwoordde hij, 
Maar, zei hij geruststellend, ik voel 
me niet aangesproken hoor. Om hem 
te leren dat je zoiets niet ongemerkt 
voorbij moet laten gaan gingen we de 
school in. De conciërge zat net aan de 
lunch. Hij hoorde het verhaal van de 
bejegening aan, deed met een klap zijn 
broodtrommeltje dicht.We moesten 
hem via de trappen naar boven volgen. 
Ineens stonden we gedrieën voor een 

klas met overblijvers waar het doodstil 
werd. Onder het wakend oog van de 
conciërge vroeg ik wie die weinig 
fraaie benaming uit het raam had 
geschreeuwd en vroeg voor wie van 
ons beiden die naam eigenlijk bedoeld 
was. Men keek wat schaapachtig in de 
het rond maar er kwam geen enkele 
reactie uit de groep. Pas toen ik tot 
de conclusie kwam dat iedereen in de 
groep het wel gedaan zou kunnen heb-
ben, greep de conciërge in. Hij kende 
zijn pappenheimers blijkbaar. Hij be-
eindigde het gesprek en zei het erg te 
vinden dat de school door de uitlating 

van een leerling in een minder fraai 
daglicht werd gesteld. Hij noemde re-
soluut een van de scholieren bij naam 
als dader en verzocht hem vriendelijk 
met hem mee te gaan. Gedwee liep de 
voor ons vermeende dondersteen met 
ons mee naar beneden. Enigszins on-
gerust vroeg ik de conciërge hem niet 
al te zwaar te straffen. Dat beloofde 
hij. Maar dat het uitjouwen niet geheel 
straffeloos bleef was ons duidelijk.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpn.nl

Een scheldwoord met gevolgen
Met een glimlach op het gezicht las ik het verhaal ‘Donderstenen 
met kwajongensstreken’ van 13 december In DOR. Een leuk stuk 
over de streken van een groepje jongens. Temeer ook omdat het 
zich afspeelde in een buurt, Bloemhof, waarin ik als jongen in een 
veel vroeger stadium, namelijk voor de oorlog, ben opgegroeid. De 
namen van straten kwamen me dan ook bekend voor.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 7 maart 2023 pagina 3

Ambachtsschool aan de Hillevliet.

CCtjeCCtje
Maar hij ligt al weer jaren bij een Belgisch 
stadje met ’n tuin op z’n buik. Ik heb een keer 
met hem gewerkt, toen regisseur Rob Touber 
“de Grote Gerard Reveshow” maakte voor de 
televisie. Reve was een gekke man, briljant 
maar gek, een combinatie die wel vaker voor-
komt. Ik was toen nog een tamelijk knappe 
jongeman en hij begon onmiddellijk “werk 
van me te maken”, voor de gein natuurlijk, 
maar wel vermoeiend. Hij probeerde me uit 
de tent te lokken met rechtse praatjes, waar ik 
toen nog furieus tegen in ging. Ik herinner mij 
dat we het hadden over den Uyl en Geert-
sema, de laatste was een welgedane VVD-er, 
waar Jan Blokker (oh oh, wat zijn er toch veel 
mensen dood) over schreef dat ie praatte “met 
een mond vol grind”. En die twee in verband 
met voetbalsupportersgepeupel. “Kijk”, zei 
Reve, “den Uyl zou met ze praten, maar Geer-
tsema zou op ze schieten”, en dat bedoelde 
hij in het voordeel van Geertsema. Een mooie 
uitspraak van Reve is: “Ik ben een groot 
schrijver, maar ik laat me er niet op voor 
staan”. Dat is net een stukje geestiger dan 
Mulisch die zei: “Ik ben een groot schrijver, 
daar helpt geen moedertjelief aan.”

Maar ik had het over het weer. Nu ik dit 
schrijf is het een schitterende dag en dat is al 

een paar dagen het geval. Dat doet mijn hu-
meur veel goed en eigenlijk ergert het mij dat 
ik me daar zo door laat beïnvloeden. Maar als 
ik ’s morgens mijn oogjes open doe en ik zie 
overdadig zonlicht dan stap ik aanmerkelijk 
kordater uit bed, het is niet anders.
Dat brengt mij op het onderwerp van de 
vorige keer: mensen verbasteren teksten van 
liedjes , of zingen een heel andere, en soms 
is dat heel leuk. Een vriend van mij, op de 
kweekschool, zong altijd: “In einen kleinen 
konditorei da saszen wir zwei, und fraszen für 
drei…” Dat vonden wij wel grappig.
Een bijzonder speelse tekst kreeg een ander 
beroemd lied, vlak na de oorlog. We hebben 
het er al eens met z’n allen over gehad:
“Waar de blanke top der duinen, afgezet met 
prikkeldraad.
En waar een mooi wit bordje met “Verboden 
Toegang” staat.
Juihuich ik aan het vlahahakke strand, met ’n 
bekeuheuheuring in m’n hand:
‘k Heb u lief mijn Neheederland ( bis).”

Het mooiste voorbeeld vind ik het volgende, 
het is een heel verhaal. In de jaren twintig van 
de vorige eeuw was de beroemdste cabaretier, 
men noemde dat ook wel “couplettenzan-
ger”, van Nederland Jean-Louis Pisuisse. U 

kent on- getwijfeld nog een van zijn grote 
successen “Mens durf te leven!”. Dat was 
geschreven door Dirk Witte, een succesvolle 
zakenman uit de Zaanstreek die ook kon 
schrijven. Na een feestelijke avond in Hotel 
Schiller op het Rembrandtplein reed hij op de 
terugweg naar huis met zijn mooie grote auto 
in de plomp en verdronk. Heel jammer. Hij 
schreef bijvoorbeeld ook “Mijn eerste meisje 
van de zangvereniging”.
Pisuisse werkte ook samen met Max Blokzijl, 
die in de oorlog zo jammerlijk de mist in ging 
en na de bevrijding is gefusilleerd. Maar daar 
gaat het nou niet om. Pisuisse had op een 
gegeven moment een jonge vrouw, ik meen 
dat hij haar ook had getrouwd, een zangeres 
die in zijn programma werkte en die heette 
Jenny Gilliams. Ze gingen op toernee in een 
grote Amerikaan, dan ging Jean- Louis, een 
omvangrijk persoon, voorin naast de chauf-
feur en Jenny achterin, met de pianist Tjakko 
Kuiper. Tsja, dat werd natuurlijk Handje 
Pepermuntje en nog veel en veel meer. Grote 
commotie, ruzie, scheiding, maar om de een 
of andere reden trok Pisuisse aan het langste 
eind, Jenny kwam bij hem terug en Tjakko 
Kuiper werd ontslagen. Eind goed, al goed 
maar niet heus. Kuiper was gek van verdriet 
en kocht een pistool.
En op een avond hadden Pisuisse en Jenny 
gegeten in voornoemd hotel Schiller, en 
begonnen over te steken naar de andere kant 
van het plein, langs het standbeeld van Rem-
brandt, waar ze een optreden hadden in de 

zaal “Mille Colonnes”. Maar zover kwamen 
ze niet. Tjakko Kuiper sprong achter het 
standbeeld vandaan en schoot ze allebei dood. 
En daarna zichzelf.
Een grote hit op de radio was in die dagen 
“Ain’t she sweet, as she is walking down 
the street…”. En wat zong Amsterdam de 
volgende dag?

 “Hé Pisuisse, en z’n vrouw was eisjediesj, (ging 
vreemd)
Tjakko Kuiper was de moordenaar,
Rembrandt keek er naar…”

Zing het maar, het klopt precies.

Andere teksten
Hoe het met u is weet ik niet (heeft u in de gaten dat ik met deze beginzin 
ontwijk dat ik met “ik” begin, en nou is het al met al vijf keer “ik”, maar alla) 
maar het weer heeft grotere invloed op mijn humeur dan ik wel eens zou wil-
len. Een paar grijze dagen achter elkaar stemmen mij droevig tot neergesla-
gen. Nedergeslagen zou Gerard Reve schrijven als ie nog leefde.
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Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 6598-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

€ 539 6-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

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

vanaf p.p.

€ 5698-daagse busreis
Historisch Wenen

vanaf p.p.

€ 3995-daagse busreis
Boeiend Berlijn

vanaf p.p.

€ 5495-daagse busreis
All inclusive in het Teutoburger Wald

reiscode: efber01

reiscode: ebclx01

reiscode: ebnih01

reiscode: efwen06

reiscode: ebbee02

 
 
 

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

  

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

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 

 
 

                

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 88ste veiling wordt gehouden op 
2 en 3 juni 2023

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 87ste veiling werden 
weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland klassiek, 
diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer goede prijzen op.

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!

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15



Ken je dit nog?  284   Nr. 282   Nr.

D

Ken je dit nog? Een bekende Engelse voetbalclub in training bij De Kuip. Weet u welke en wanneer? 
Wat herinnert u zich van de wedstrijd van deze club tegen Feyenoord? We zijn weer benieuwd naar uw 
anekdotes, herinneringen en verhalen. Schrijf ons, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf 
naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrottterdammer.nl is de foto te vergroten en nog 
beter te bekijken.  

De Ken je dit nog-foto nr. 282 leverde helaas geen bruikbare reacties op. Wellicht was de 
foto van de demonstratie op de Coolsingel daarvoor te algemeen. Het ging in ieder geval 
over een demonstratie van ambtenaren van de bonden ABVA/KABO tegen bezuinigingen, 
die werd gehouden op 26 mei 1983 voor het stadhuis.  
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Sinds 3 maart is (tot 11 april) een foto-
expositie te bezoeken in de biblio-
theek van IJsselmonde. Het zijn fraaie 
beelden van historische bolwerken 
van ‘Werk in uitvoering’ en ‘IJssel-
monde, op en in het water’ tussen 100 
jaar geleden en nu. Ze spreken tot de 
verbeelding en maken voor even van 
het verleden tegenwoordige tijd.

Watersnoodramp
Ook een brok van de Watersnoodramp 
van 1 februari 1953 trof IJsselmonde. 
Arie Lambregtse van Insula Mundi 
kan er over meepraten, mede door 
mondelinge verslaggeving uit zijn 
kennissenkring. ,, In mijn geboortejaar 
1953 werden door angstige bewoners 

zandzakken gevuld en 
gestapeld op het zwakke 
punt Bovenstraat en Pelmo-
lenstraat. Uit overlevering 
weet ik dat het water hier 
niet door is gestopt. Mijn 
opa, die destijds met mijn 
oma in de Van Brienen-
oordstraat woonde, mop-
perde dat zijn sloffen in de 
gang dreven. Achteraf was 
te zien dat het water in het 
buurtje Klein Zomerland 
tot 80 cm hoog gestaan.’’

Boeken
Een gerestaureerde foto 
uit een plakboek van C. 
(Kees) Luijendijk bewijst 
de nijpende situatie van 

toen. Arie Lambregtse kreeg deze en 
andere foto’s van zijn zoon Ad. Zijn 
vader was in de jaren 1980 lid van de 
deelgemeenteraad van IJsselmonde 
voor het CDA. Dat was onder het 
voorzitterschap van respectievelijk 
Piet Biersma en Koos Rijsdijk, beide 
van de PvdA.
Ook de in IJsselmonde bekende foto-
graaf J.D. (Hans) van Rikxoort stelde 
aan de historische stichting ‘spreken-
de’ foto’s beschikbaar. Lambregtse: 
,,In 2010 kreeg ik ruim 400 foto’s van 
Hans in bruikleen en die zijn allemaal 
gescand. In de twee IJsselmonde-
boeken die Hans van Rikxoord heeft 
uitgebracht, besteedt hij eveneens 
aandacht aan de Watersnoodramp. 
Reacties: reinwol@outlook.com

 Bijzondere expositie over IJsselmonde   
Speuren naar historische feiten en feitjes van het Rotterdamse 
stadsdeel IJsselmonde en deze op een heldere en vooral leuke 
manier toegankelijk maken voor iedereen. Voor de vrijwilligers 
van stichting Insula Mundi is het een alom gewaardeerd ‘moetje’. 
Met regelmaat timmeren ze aan de weg met exposities en orga-
nisaties van het historische verleden van hun voormalige agra-
rische en vissersdorp IJsselmonde aan de Nieuwe Maas, met 
de beeltenis van een knagende bever in het logo. In maart 1973 
onthulde Wim Thomassen, toen burgemeester van Rotterdam, de 
naam ‘Klimmende Bever’ van het splinternieuwe wijkgebouw aan 
de Keizerwaard.

 Met man en macht zandzakken vullen op de hoek Pelmolenstraat. Foto Insula Mundi   

 De omslag van het nog te verkrijgen boekdeel over IJs-
selmonde. Foto Jan Roovers    Het water stroomde ook over de Bovenstraat. Foto Insula Mundi   
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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
 

 

 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!
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

Trevvel is mijn tweede thuis.
DANNY, SUPERVISOR

Trevvel is mijn tweede thuis.Trevvel is mijn tweede thuis.Trevvel is mijn tweede thuis.
DANNY, SUPERVISORDANNY, SUPERVISORDANNY, SUPERVISOR

V A C A T U R E  A L E R T

W IJ  Z OE K E N JOU
VOOR ONS HOOFDKANTOOR
In Rotterdam zoeken wij voor het hoofdkantoor
(Administratief) Planners, Verkeersleiders,
Callcentermedewerkers en nog veel meer!

OF VOOR OP DE WEG
Wij zoeken altijd chauffeurs voor ons vervoer
naar school en werk (Trevvel Route) en voor ons
sociaal-recreatieve vervoer (Trevvel Samen).

STUUR JE SOLLICITATIE NA AR
werken@trevvel.nl

Meer info
    op

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl



Eind vorig jaar is een tante 
van mij overleden. Ik ben 
een van de erfgenamen. Bin-
nenkort moet ik – net als de 
meeste anderen – weer mijn 
aangifte inkomstenbelasting 
maken en insturen. Ik heb 
mijn erfenis nog niet ontvan-
gen; moet ik hier toch iets 
mee doen in mijn aangifte?

Belastingplichtigen moeten in hun 
aangifte inkomstenbelasting in box 3 
de totale waarde van hun vermogen 
(alle box 3 bezittingen en schulden) 
opgeven. Dit moet uiteraard alleen 
als het vermogen voor box 3 meer 
bedraagt dan de vrijstelling (2022: 
€50.650 en €101.300 bij fi scale part-
ners en 2023: €57.000 en €114.000 bij 
fi scale partners).
Vanaf het moment van overlijden 
zijn erfgenamen de verkrijgers van 
een nalatenschap. Daarom moet ook 
het onverdeelde aandeel van een 

erfgenaam in een nalatenschap als 
onderdeel van het vermogen worden 
meegeteld. De erfgenamen moeten 
daarbij wel rekening houden met het 
soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld 
een verhuurde woning tot de onver-
deelde boedel? Dan geven zij hun 
deel van deze woning aan bij overige 
onroerende zaken.
De peildatum voor de aangifte over 
een bepaald jaar voor vermogen is 1 
januari. Omdat uw tante in 2022 is 
overleden, hoeft u met deze onver-
deelde erfenis pas rekening te houden 
in uw aangifte inkomstenbelasting 
over het jaar 2023. Op 1 januari 2022 

(peildatum voor de aangifte over het 
jaar 2022) was tante nog in leven en 
haar nalatenschap nog geen bezitting 
van u.
De over uw erfenis verschuldigde (op 
dat moment nog niet betaalde) erf-
belasting mag u in 2023 als schuld op-
voeren. Voor schulden geldt wel een 
drempel (2023: €3.400 per persoon).

N.B. Als er bij een nalatenschap 
sprake is van de wettelijke verde-
ling (of een daarmee voor de fi scus 
gelijkgestelde verzorging voor de 
langstlevende) is geen sprake van een 
onverdeeldheid. De nalatenschap is 

feitelijk verdeeld vanaf het moment 
van het overlijden van de eerste ouder. 
Volgens de fi scale wetgeving voor de 
inkomstenbelasting worden de goede-
ren en schulden van de nalatenschap 
in dat geval volledig aangegeven en 
belast bij de langstlevende ouder in 
box 1 (eigen woning) en/of box 2 of 
box 3. De kinderen geven niets op. 
Dit blijft in elk geval zo totdat de 
vordering van de kinderen opeisbaar 
wordt (of bijvoorbeeld het vruchtge-
bruik van de langstlevende eindigt). 
Is in het testament opgenomen dat 
de opname in een zorginstelling een 
opeisbaarheidsgrond is dan wordt 
op dat moment de schuld van de 
langstlevende en de vordering van de 
kinderen ‘zichtbaar’.
Bij u is bekend waaruit de nala-
tenschap bestaat. Is om de een of 
andere reden de nalatenschap nog niet 
volledig duidelijk dan moet u de ver-
moedelijke waarde opgeven. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als er een 
rechtszaak over de erfenis loopt of in 
het geval van onverkoopbare effecten. 
Omdat alle erfgenamen dan hetzelfde 
probleem hebben, is het wel van be-
lang dat alle erfgenamen ook hun deel 
van de nalatenschap opgegeven.  

Erfenis nog niet ontvangen; 
wel of niet opnemen in aangifte
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Testamentair bewind en 
huurtoeslag

Heeft een minderjarig kind een 
erfenis onder bewind ontvangen dan 
telt dit onder testamentair bewind 
gestelde vermogen voor de ouder niet 
mee bij de vermogenstoets voor de 
huurtoeslag. Het argument daarvoor 
is dat noch de minderjarige, noch 
anderen vrijelijk over dit vermogen 
kunnen beschikken. Neemt de fi scus 
toch het vermogen mee, teken dan 
bezwaar aan. Dit geldt ook voor 
vermogen met een BEM-clausule 
(Belegging Erfenis en andere gelden 
Minderjarigen).

Zaaksvervanging

Wordt in een document gesproken 
over zaaksvervanging dan wordt 
bedoeld dat hetgeen in de plaats 
komt voor een ander goed (geld 
bijvoorbeeld na verkoop van een auto 
of woning) eigendom blijft van de 
oorspronkelijke eigenaar. Een mak-
kelijk voorbeeld: Voor €100 verkoopt 
u een stoel. Daarna is de stoel er niet 
meer maar deze is vervangen door 
geld. In een testament met een twee-
trapsmaking of vruchtgebruik wordt 

vaak gesproken over zaaksvervan-
ging wanneer het vervangende goed 
voor meer dan 50% betaald is met 
het geld van de nalatenschap. Is het 
vervangende goed dus voor minder 
dan 50% met het geld uit de nalaten-
schap betaald dan maakt hetgeen 
gekocht is geen deel meer uit van de 
nalatenschap maar is het verteerd. Let 
op: om later niet in de problemen te 
komen zijn een goede administratie 
en bonnetjes nodig.

Erfbelasting over de eigen 
erfenis

Een erfenis is belast met erfbelasting. 
Die erfbelasting wordt niet geheven 
over de gehele nalatenschap maar 
over datgene dat een ieder geërfd 
heeft. Is een erfenis €300.000 groot 
en zijn er vier erfgenamen die een 
gelijk deel erven, dan erft een ieder 
€75.000. De langstlevende echtge-

noot of partner heeft vervolgens een 
vrijstelling van €723.526 en kinderen 
€22.918. Derden hebben een vrijstel-
ling van €2.418 Over dat wat resteert, 
wordt erfbelasting geheven.

WOZ- of werkelijke waarde

Bij de aangifte erfbelasting geeft u de 
WOZ-waarde van de eigen woning 
op. Tot voor kort was die doorgaans 
lager dan de werkelijke waarde. 
Wordt de woning verkocht voor meer 
dan de WOZ-waarde dan is dit extra 
bedrag vrij van erfbelasting. Wordt 
de woning verkocht voor minder 
dan de WOZ-waarde, vraag dan als 
erfgenamen een nieuwe WOZ-be-
schikking aan en doe – als die lagere 
beschikking er is – opnieuw aangifte 
erfbelasting of vraag een ambtshalve 
vermindering aan wanneer u al een 
aanslag erfbelasting heeft ontvangen.

Uit de praktijk 

Een testament maak je bij voorkeur 
niet pas als je heel oud bent; we staan 
immers allemaal in de rij en weten niet 
waar. Een testament is er voor het geval 
het toch ineens afgelopen kan zijn. Is er 
geen testament dan erven de wettelijke 
erfgenamen. Zijn er een echtgenoot of 
partner en/of kinderen dan zijn zij de 
erfgenamen. Zonder partner en kinderen 
komen ouders, broers en zussen en 
uiteindelijk zelfs grootouders, ooms en 
tantes en hun kinderen in aanmerking 
om te erven. De afwikkeling van de 
nalatenschap vergt dan meestal een 
uitgebreid langdurig erfgenamenon-
derzoek tegent hoge kosten. Overlijdt 
de langstlevende van een stel zonder 
kinderen dan erft alleen de familie van 
de langstlevende partner. Dit is ook 
niet altijd handig. Geen testament laten 
opstellen en een leven lang ruzie met 
je broer hebben, maakt dat die broer 
uiteindelijk van je zal erven; ook dat 
kan niet de bedoeling zijn. Wij raden 
u aan om vooral een testament te laten 
opstellen wanneer u andere erfgenamen 
wilt laten erven dan de wet voorschrijft. 
De afwikkeling van nalatenschappen 
zonder testament hoeft niet altijd pro-
blematisch te zijn, maar als u ons pas na 
een overlijden vraagt om te ondersteu-
nen, is dat wel vaak zo. De erfgenamen 
zelf zijn dan vaak te oud om nog af te 
wikkelen, er is een erfgenaam zoek of 
iemand doet moeilijk. Wilt u weten wie 
uw erfgenamen volgens de wet zijn 
of hoe u uw testament kunt inrichten, 
bezoek dan een van onze spreekuren of 
maak een afspraak bij ons op kantoor.  

?

Check uw abonnement  De 
aanbieders van mobiele telefonie 
wijzigen regelmatig hun abon-
nementen. Vaak zijn nieuwe abon-
nementen net wat gunstiger. Let 
dus op de looptijd van uw abon-
nement en wijzig dit tijdig om óf 
goedkoper uit te zijn óf gunstiger 
voorwaarden te krijgen.

Boetevrij aflossen  Door de 
gestegen hypotheekrente wordt het 
gunstiger om extra af te lossen op 
de hypotheek. Vaak is het toege-
staan om 10% van de oorspronke-
lijke hypotheekwaarde boetevrij 
af te lossen. Is de afgesproken 
hypotheekrente lager dan die voor 
nieuwe hypotheken dan kunt u nog 
veel meer boetevrij afl ossen. 

Niet gekocht  Houd bij wat u 
niet gekocht heeft en zo ‘bespaard’ 
heeft. Zo’n zelf gegeven schouder-
klopje is motiverend en helpt meer 
grip op uw uitgaven te krijgen.

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

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

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

hierin te begeleiden.

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

 

 
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 

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

DURE TIJDEN?
NIET ALLES HOEFT NIEUW!

06-27876234
DAG & NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

 KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
EUROVERTO RUIMT OP!!!
OP ONZE PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

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

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

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

1298,-
VANAF 

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

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

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes



Over drie jaar is het ongetwijfeld feest 
bij de Roteb ( verzamelnaam voor 
Reiniging, Ontsmetting, Transport en 
Bedrijfswerkplaatsen), want de oor-
sprong van het gemeentelijke bedrijf 
voert terug naar 1 juni 1876. De naam 
was toen behoorlijk lang: Gemeen-
telijke Vervoer & Motordienst, Rei-
nigingsdienst en Ontsmettingsdienst 
van Rotterdam (GV&MROvR). De 
eerste 50 historische jaren zijn destijds 
door auteur M.J. Brusse verwoord 
in een jubileumboekje. Zijn werkje 
behandelt onder meer het verpachten 
van de Stadsreiniging. Het boekje is 
geschreven in de Nederlandse taal 
zoals die toen gebruikelijk was. Om te 
proeven een citaatje in die schrijfstijl 
om vervolgens over te gaan in de taal 
van heden.
“Het gemeentelijke bedrijf met den 
langen en oogenschijnlijk wonderlijke 
samengekoppelden naam heeft zich 
door de jaren heen tot den tegenwoor-
digen omvangrijken dienst ontwikkeld 
uit de elementairen plicht van de over-
heid om de stad schoon te houden.’’

Vooraf aan de komst van de reini-
gingsdienst in 1876 lag de verant-
woording van het schoonhouden van 
Rotterdam bij de vroedschap dat het 
recht op reiniging van de stad en het 
schoonhouden van riolen in pacht had. 
Het was immers een lastig karwei, 
zelfs een hoofdpijndossier, dat het 
gemeentebestuur niet zelf wilde ver-
antwoorden. Dus werd het simpelweg 
uitbesteed aan de vroedschap voor 
een lage prijs. Vuilnis was toen gering 
winstgevend vanwege de mest die 
de vroedschap produceerde uit het 
stadsvuil.

Straatvegen
Wel werd eerlijk erkend dat het de 
pachters niet was te doen om het 
publiek te gerieven, wel om zoveel als 
maar mogelijk was te verdienen aan 
mest. Daarom trokken de stadsreini-
gers zich niet echt iets aan van vuil 
in de straten. Die troep bracht hen zo 
goed als niets op. Wat ze ophaalden 
was modderig zand, vermengd met 

paardenvijgen en dat maakte deze 
specie niet veel bruikbaarder. Daar-
entegen kostte het straatvegen veel 
geld aan arbeidsloon. Dus die kant van 
het bedrijf kreeg minimale aandacht, 
echter wel onder luchtig toezicht van 
de gemeente. Wel zat winst in het 
ophalen van huisvuil, dat in hoeveel 
het straatveegsel overtroefde. De 
ophaaldienst moest dus het rendement 
van het straatvuil goed maken.
De pachters pasten een betalingssys-
teem toe naar twee richtingen in hun 
voordeel. De vuilnisophalers werden 
schandelijk slecht betaald, ze kregen 
een loon van gemiddeld vijf gulden 
per week. Maar – en daar droop de 
slimmigheid van af – ze mochten uit 
het vuilnis peuren wat er van hun 
gading was. Een premie dus op het 
sorteren van ongewenste bestanddelen 

uit de mest, waar het de exploitanten 
uitsluitend om te doen was.

Jutezakken
Onder de twee- en vierwielige en 
vervaarlijk bonkende houten karren, 
waar de stofwolken voortdurend uit 
opstoven – ze waren immers open – 
hingen rondom jutezakken. Een zak 
voor papier, een voor lompen, een 
voor aardappelschillen, een voor been-
deren en een voor metaal. Gescheiden 
ophalen van huisafval is dus geen 
techniek die anno nu is uitgevonden. 

Met als gevolg dat de karreman van 
toen onder het ophalen en rijden 
door bezig was met de bakken om te 
woelen en te graaien in het vuil op de 
wagen naar vulling van de jutezak-
ken. Dit voorsorteren was immers het 
enige belang van de vuilnisman, want 
hij dikte er zijn povere weekgeld mee 
aan. Om het publiek belang bekom-

merde hij zich geen moment.
Door het nasnorren van de bak-
ken werd overal vuilnis gemorst, de 
zakken sleepten soms over straat en 
joegen het stof op. De kar liet voort-
durend sporen na vol ongerechtigheid 
met een vuilnisman die onverstoord 
zijn eigen zaakje bleef doen. Onder 
zijn diensttijd behoorde ook een ritje 
naar huis om op de zolder of in een 
loodsje zijn samen gezochte vodden te 
sorteren, te wassen en te drogen. Een 
andere keer, als hij voorraad genoeg 
had, ging hij bij lompen- en metaalop-
kopers langs met zijn handelswaar om 
te onderhandelen over de prijs die hij 
graag wilde ontvangen. De pachters 
wilden niets liever, zij zagen die ijver 
graag, want hoe beter vuilnis was uit-
gezocht, des te beter was de kwaliteit 
van de mest. Wie toen van een onhy-
giënisch situatie durfde spreken was 
beslist honend uitgelachen. Rotterdam 
was toen nog een stad van 150.000 
inwoners, tegen nu ruim 650.000.

Aanstelling
In februari 1876 besloot het gemeente-
bestuur niet langer genoegen te nemen 
met het reilen en zeilen van de vuil-
nisdienst. Onderdeel van de nieuwe 
orde was het niet meer uitbesteden van 
de vuilverwerking en de aanstelling 
van A.C. Cramer als directeur van 
een nieuwe – maar nog niet actieve – 

vuilnisdienst. Het bleef nog even bij 
het oude, dus Cramer was hotemetoot 
zonder dienstapparaat. Tot dan was 
hij stadsapotheker en scheikundige. 
Hij kreeg de aandacht op zich gericht 
door een beschrijving voor de afvoer 
van fecaliën. Het gemeentebestuur 
wilde hier extra aandacht voor in 
verband met stadsuitbreiding in het 
noorden, achter de Weenastraat en de 
Noordsingel.
De chemische kennis van Cramer was 
overigens doorslaggevend voor zijn 
benoeming. Er bestonden immers veel 
fantasieën van de schatten die langs 
scheikundige weg uit het huisvuil 
waren te winnen. Dit paste in de geest 
van de tijd om eerder te streven naar 
het tot waarde brengen, dan naar het 
op hygiënische wijze opruimen van 
het stedelijke afval. Om die reden 
stond de stadsreiniging toen in het 
teken van de chemie. Veel van de 
verwachtingen liepen echter uit op een 
teleurstelling.
Bij het eerste optreden van Cramer 

– hij bleef tot 1899 directeur – was 
het met de afvoer van fecaliën treurig 
gesteld. Deze menselijke reststoffen 
werden in die periode verzameld in 
ondergrondse bakken aan de Vest, de 
latere Gouds(ch)esingel. Boven iedere 
bak stond een trechter, waarin omwo-
nenden de inhoud van hun nachtspie-
gel (in de volksmond pispot) konden 
storten. Voorts werden fecaliën ook 
aan huis opgehaald door een hand-
wagen met een houten bak erop. De 
ophaler riep van luidkeels ‘iesterie’, 
wat zoiets betekende ‘als-is-er-iets’. 
Kar en ophalers waren populair. Tegen 
het vallen van de avond reden de 
‘pies-en-poep’ ophalers hun kar naar 
straatjes en stegen die te smal waren 
voor hun kar. Huisvrouwen kwamen 
op het geroep en geluid van een ratel 
aandragen met potten en emmers, 
die ze leegden in de kar. Straatjeugd 
saboteerde soms de piskar door stie-
kem een van de wielen los te maken, 
want dan kantelde de ‘iesteriewagen’ 
en stroomde de weinig welriekende 
inhoud tot hun grote lol over de straat.

Dit brokje historie is uniek op de weg 
van decennia die de reinigingsdienst 
aflegde naar het komende jubileum. 
Ook een weg met tal van zijstraten 
naar de vele diensten die onder de 
grote paraplu van de Roteb werkzaam 
zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan het 
brandweerkorps dat deel uitmaakte 
van de reinigingsdienst. Zo zijn nog 
heel wat meer feiten op te noemen die 
hebben bijgedragen aan de rotsvaste 
plek die de Roteb heeft in de Rot-
terdamse beleving en samenleving. 
Dat mag dus best een fijn stadsfeest 
worden. Alvast gefeliciteerd! Met 
dank aan Kees van Boven (keesvanbo-
ven48@gmail.
com).

Rein Wolters
reinwol@
outlook.com 
 

Roteb ruimt al 147 jaar ieders troep op
De vuilnisophalers waren afgelopen weken behoorlijk in het 
nieuws. Een staking zorgde voor veel troep op de straat, ook in 
Rotterdam. Er werd weer eens duidelijk dat we helemaal niet 
zonder deze helden kunnen. En dat al jarenlang. In Rotterdam 
ruimt Roteb al 147 jaar ieders troep op. Rein Wolters dook in 
de geschiedenis van het bedrijf om de vuilophaaldienst eens in 
historisch perspectief te zetten. 
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Stortloods aan de Nijverheidsstraat op Feijenoord. Foto’s Brusse’s Uitgeverij

De voormalige stadsvuilnisbelt aan het Bosland.

Het bureau aan de Kipstraat van 1898 tot 1910.

Omslag van het historische boekje.
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Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

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

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

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

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

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

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

Ontwerp je eigen 
gedenksieraad al vanaf € 169

WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering 
in de vorm van een sieraad. Iedereen 
verwerkt gebeurtenissen op zijn eigen 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

STEM OOK OP 15 MAART VOOR 
DE TOEKOMST VAN ONS WATER!
Nederland heeft honderden kilometers kustlijn en is doorkruist door duizenden rivieren, 
kanalen en sloten. Als geen ander land hebben we dan ook al eeuwen leren leven met 
water. Met alle gevaren die erin schuilen én de kansen die het ons biedt.

Misschien wel meer dan ooit, staan we nu voor een aantal grootse uitdagingen. Niet de 
ver-van-ons-bed-show, maar gewoon recht voor onze eigen deur. En helaas soms ook 
erachter. De waterschappen maken keuzes over hoe Nederland omgaat met het water. 
Om de mens te beschermen tegen het water en het water te beschermen tegen de 
mens. Wat we doen voor het behoud van natuur en natuurlijk voor ons eigen plezier.

Wat valt er te kiezen?
De keuzes die we maken hebben gevolgen voor de toekomst van ons water. Om te 
bepalen waarin we investeren is het dus belangrijk om te weten wat voor jou belangrijk is. 
Maar wat valt er te kiezen? Keuzes waar waterschapsbesturen zich mee bezig houden:

• Moeten we hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water? Hoe zie jij 
de toekomst van ons water? 

• Investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen of 
repareren we schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

• Bepaalt het water waar onze huizen komen, of bepalen onze huizen waar het water 
mag komen? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

• Moet een waterschap zich bezighouden met recreatieve mogelijkheden op en langs 
de dijk of is alleen veiligheid van belang? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

• Moeten we beter letten op wat we doorspoelen of moeten de waterschappen steeds 
meer belastinggeld investeren in zuiveringen? Hoe zie jij de toekomst van ons 
water? 

• Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier of moeten we accepteren 
dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Kies de partij die bij jou past
Om te helpen met jouw stemkeuze is de stemhulp beschikbaar. Met stellingen over 
lokale thema’s krijg je snel inzicht in partijstandpunten. De partijen hebben zichzelf op de 
stellingen gepositioneerd én lichten hun standpunten toe. 

Hoe zie jij de toekomst van ons water? 
Vul de stemhulp in en stem ook op 15 maart!

ELLEN VERKOELEN COLUMN
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Ellen Verkoelen is
Lijsttrekker van 
50PLUS Zuid-Holland. 

Serge Cariou 
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Gewapend met verrekijker en registra-
tieboekje, waar ik trouw alle vliegtui-
gen in opgetekende, ging ik zo vaak ik 
kon op de fiets vanuit Kralingen door 
weer en wind naar de luchthaven. Ik 
zal het nog sterker vertellen, ik ben 
zelfs een keer op de step gegaan.
Om het vliegveld op te komen moest 
je eerst langs een wachtcommandant. 
Zittend in zijn wachtpost bediende hij 
de slagboom. Ik weet nog dat ik trouw 
iedere keer het verschuldigde bedrag 
betaalde, ik meen een dubbeltje. Mijn 
neef, die zelf in Overschie woonde, 
bracht bijna dagelijks een bezoek 
aan Zestienhoven en zei me: “als je 
volgende keer gaat moet je niet meer 
betalen, je rijdt langs de slagboom 
en steekt vriendelijk je hand op, voor 
dat duppie kan je weer wat lekkers 
kopen, succes”. Dat deed ik dus maar 
één keer, via een luidspreker werd ik 
terug gesommeerd. Of ik alsnog netjes 
betaald heb of direct met de staart tus-
sen de benen naar huis ben gegaan is 
me ontschoten. Bedankt neef!
Diezelfde neef had een radiootje 
waar je, buiten Veronica e.d., ook de 
frequentie die de luchtvaart gebruikte 
op kon ontvangen. Van mijn opa kreeg 

ik er ook één. Ik heb nooit durven 
zeggen dat ik niets van al dat Engelse 
heen en weer gebabbel tussen piloten 
en luchtverkeersleiding begreep. Maar 
luisterend naar deze berichten bleef ik 
er altijd wel heel ernstig bij kijken. Zo 
hield ik de schijn hoog dat ik begreep 
wat er zich in ons luchtruim afspeelde.
Voor spotters waren er op Zestien-
hoven wel een aantal interessante 
perioden te beleven. Zo kon je in het 
voorjaar een hoop plezier beleven aan 
de zgn. “Bollenvluchten”. Toeristen 
die een bezoek aan de Keukenhof 
brachten vlogen vaak op Rotterdam. 
Dat was dan een drukkere tijd en er 
zaten interessante kisten (want zo 
noemden we vliegtuigen) tussen. Bij 
mist kon je er zeker van zijn dat er 
vluchten van Schiphol op Zestienho-
ven landden. Dat waren de “uitwij-
kers”. Geweldig.

Heilige grond
In de vertrek- of aankomsthal kon 
je je vrij ophouden maar de hoge 
verkeerstoren was heilige grond. 
Als ik daar eens zou mogen kijken. 
Ik schreef soms een stukje voor de 
schoolkrant en bedacht me dat als ik 

nu eens over Zestienhoven zou pennen 
er misschien een kans was om me daar 
naar binnen te praten. Het lukte me, 
men was gevoelig voor de smeekbede 
van de jonge reporter, en mijn verslag 
kwam nog in de schoolkrant ook. Jam-
mer dat het blaadje “Schoolflitsen” 
waarschijnlijk bij de ouwe kranten is 
terechtgekomen.

De Koeieboot
Ik zal jullie niet belasten met de 
wetenschap welke toestellen Zes-
tienhoven destijds aan deden. Eén 
ervan is wel het vermelden waard en 
roept wellicht bij één van de lezers 
herinneringen op. We hebben het over 
het viermotorig propeller vliegtuig 
de Carvair van British Air Ferries 
te herkennen aan de bolle neus. Hij 
vloog hoofdzakelijk op het Britse Sou-
thend en kon zelfs 5 auto’s vervoeren. 
Mijn opa noemde dat vliegtuig de 
“Koeieboot”. Hoe hij daar aankwam 
weet ik niet maar ik denk niet dat die 
herkauwers er mee vervoerd werden.
Wanneer je Zestienhoven opkwam kon 
je aan je linkerkant vrij gemakkelijk 
op het platform van de privé vliegtuig-
jes komen. Men vond dat blijkbaar 

niet zo erg als we daar als jochies een 
beetje rondscharrelden. Mijn neef, 
jawel diezelfde van hierboven, kwam 
eens met een zeer interessante en 
opwindende mededeling. Hij vertelde 
dat je soms wel eens kans maakte 
om mee te kunnen vliegen. Voor de 
zekerheid moest je dan wel een briefje 
van je ouders hebben waar opstond: 
de ouders van ….. geven onze zoon 
toestemming om te vliegen. ‘Er mot 
wel een handtekening onder staan 
anders geldt het niet’, kreeg ik nog 
als tip mee. Nou, ik heb heel lang dat 
briefje bij me gehad en het heel vaak 
gevraagd maar het is mij nooit gelukt, 
wederom bedankt neef!

De hobby verwaterde met de jaren 
maar toen ik tijdens mijn diensttijd bij 
de Luchtmacht Bewaking op vliegba-
sis Volkel werd gestationeerd vlamde 
de liefhebberij weer even op.
Tegenwoordig heet Zestienhoven Rot-
terdam-The Haque Airport. Af en toe 
breng ik er nog wel eens een bezoek 
aan of gebruiken we de luchthaven als 
vertrekpunt voor een reis naar zuide-
lijke oorden. Ik denk dan graag terug 
aan die opwindend mooie tijd die ik 
daar als spottertje heb doorgebracht.

Martin Stikkelorum
tel. 06-20071022
Martin.stikkelorum@gmail.com

Vliegtuigspottertje op Zestienhoven
Het moet rond mijn twaalfde jaar zijn geweest dat ik door mijn neef geïnfecteerd werd met het 
“Spottersvirus”, we praten over de begin jaren zeventig. Als je in Rotterdam woonde kon je die 
hobby het best op Zestienhoven, het huidige Rotterdam The Hague Airport, beoefenen.

11 juli 1984: de regerings Friendship landt op Vliegveld Zestienhoven.

Zitten ze daar met z’n zessen aan 
een hoge tafel. Heer op voorgrond 
bestudeert iets onduidelijks. Het kan 
haast niet de menukaart zijn, of toch 
wel? Het lijkt er op dat de dame, 
tegenover, bij hem hoort. Wat zit zij 
te lepelen? Een grote kom soep? Ken-
nelijk. Het viertal ernaast, lijkt, gezien 
hun houding, een groepje. Een beetje 
vreemd, je ziet links mensen staan. 
De man rechts (met hoed) bestudeert 
serieus zijn koffie. Moet kunnen. De 
neonletters langs de gladde tegelwand 
zijn sierlijk ontworpen. Rechts staat 
de erwtensoep aangeprezen voor 90 
cents. Op een wat groter reclamebord 
kost de soep slechts 35 cents, inclusief 
worst en kluif. Vermoedelijk de 
weekaanbieding. Voor een dessertkof-
fie moet men een kwartje neertellen. 
Dat is alleszins redelijk. Wij zien het 
snelrestaurant van de HEMA aan het 
Beursplein. Het jaartal is bekend: 
1961. Eventjes geleden. Wie komt er 
nu op het idee om zoiets gewoons als 
een lunchmoment op foto te zetten? 
Wel, dat doet Helmuth Tjemmes, een 
begenadigd fotograaf, geboren in 

1943. Helmuth was dus pas acht-
tien jaar toen hij deze foto met een 
eenvoudige camera schoot. Hij is zijn 
levenlang blijven fotograferen. Met 
name mensen in Rotterdam. Meestal 
zwart-wit, want dat vindt hij meestal 
scherper overkomen. Hoe kom ik 
aan deze kennis? De fotograaf komt 

uitgebreid aan het woord in een fraai 
fotoboek, dat in 2021 is uitgegeven 
door Ad. Donker. Het kloeke boek 
meet 21 x 31 centimeter en bevat maar 
liefst 127 foto’s, waarvan driekwart 
‘Rotterdam, begin jaren zestig’ het 
onderwerp is. ‘Bananen vissen in de 
Maashaven’, ‘Koninginnedag aan de 

Tweebosstraat’, ‘Een kussend stelletje 
op CS’, ‘Een ober balancerend op 
het Stadhuisplein’, ‘Mensen in de rij 
voor de Cineac’. Juist het ‘zo gewone’ 
legt Tjemmes vast, en dat is absoluut 
zijn kracht. Ongelofelijk, hij heeft 
een collectie van maar liefst 200.000 
foto’s. Alsjeblieft, Jos Exler, weduwe 

Donker, nóg een fotoboek van Tjem-
mes produceren!

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

HEMA



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

Inschrijven voor bridgen en klaverjassen
In het Denksportcentrum in Rotterdam wordt zondagmid-
dag 12 maart weer een zondagmiddagdrive gehouden. 
Liefhebbers kunnen zich inschrijven voor bridgen en 
klaverjassen. Voor de bridgers kan dat voor de Sand-
wichdrive via 5077.bridge.nl
Voor het klaverjastoernooi kun je je als paar opgeven 
of alleen (dus zonder maat), dan wordt je gekoppeld. 
Klaverjassers kunnen zich inschrijven door het sturen van 
een mail met je naam (en eventueel die van je maat) en te-
lefoonnummer naar klaverjassen@dscr.nl De deelnemers 
spelen Rotterdams klaverjassen. In ieder geval is er prijs 
voor het winnende paar, maar het gaat natuurlijk vooral 
om de gezelligheid!

Fotograaf Heleen de Graaf exposeert stervensrituelen
  “Uiteindelijk zal iedereen afscheid moeten nemen van het leven. Dat is een zekerheid. Hoe je dat beleeft, hangt 
samen met je kijk op sterven en de dood. Wat overal ter wereld hetzelfde is, is dat mensen samen afscheid nemen 
en samen vorm geven aan het levenseinde.” Met deze tekst opent de foto-expositie Wereldwijde Stervensrituelen 
van fotograaf Heleen de Graaf in het Erasmus MC. De fotoserie laat op een kleurrijke manier zien hoe verschillende 
culturen en tradities wereldwijd met dit onvermijdelijke deel van ons bestaan omgaan. Het zet aan tot denken en 
biedt aanleiding tot gesprek binnen de grote diversiteit aan mensen die in het Erasmus MC werken of patiënt zijn. 
Juist in het Erasmus MC, waar uit alle macht gestreden wordt tegen de dood, is daar behoefte aan. Behoefte aan 
openheid over sterven, met zorg en begrip voor alle verschillende culturele en spirituele waarden. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

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

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes 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 Ener-
gieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. 
Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

Bijzondere uitvoering Matthäus-Passion in Laurenskerk
  Op zondag 2 april kunnen liefhebbers in de laurenskerk in Rotterdam luisteren naar een bijzondere versie van de 
Matthäus-Passion. Deze Matthäus-Passion is anders dan andere uitvoeringen in het land: vrij toegankelijk voor 
jong en oud, in een monumentale kerk, als onderdeel van een kerkdienst op Palmzondag, met momenten waarop 
je zelf kunt meezingen. Deze vorm is niet nieuw. De Laurenscantorij voert de Matthäus-Passion al jarenlang op 
deze manier uit, zoals wij ook Bachs cantates laten klinken tijdens cantatediensten. De Matthäus is door Bach zelf 
voor een kerkdienst geschreven. Zo beleef je de muziek pas echt goed.
Laurens Vocaal is de nieuwe, overkoepelende familienaam van de drie koren die de organisatie rijk is: de Lau-
renscantorij, het Laurens Collegium en het Laurens Symfonisch. Het is de missie van Laurens Vocaal om publiek 
te laten ervaren hoe goede koormuziek een mens kan raken. (Zie ook elders op deze pagina’s.)   

 Zaterdag 11 maart

Orgelvesper door Eric Koevoets 
in Sint Lambertuskerk
  Zaterdag 11 maart, aanvang 16.30 uur: 
Orgelvesper.Vier de namiddag met muziek 
voor de lijdenstijd, gespeeld door organist 
Eric Koevoets in de mystieke Sint Lamber-
tuskerk. Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek 
Hofl aan), Rotterdam-Kralingen. Toegang 
vrij, collecte na afl oop (richtbedrag € 
10,-- p.p.)

    Zondag 12 maart

Bridgen en klaverjassen in Denksportcentrum
  Op zondagmiddag 12 maart kun je weer bridgen of klaverjassen op de gezellige zondagmid-
dagdrive in het Denksporcentrum aan de Kralingseweg 120, 3062 CG Rotterdam. Starttijd 13.15 
uur. Iedereen kan meedoen. Losse spelers worden aan elkaar gekoppeld. Kosten voor de Sand-
wichdrive: € 7,- per persoon inclusief inschrijfgeld bridge of klaverjassen, sandwiches en een 
rondje bitterballen. Meer info of hulp bij inschrijven: mail of bel Ilse de Roest bridgedrive@dscr.nl, 
klaverjassen@dscr.nl of 06-42780708. Graag uiterlijk vrijdag 10 maart inschrijven. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

    Zondag 19 maart

Afscheidsconcert Cappella Gabrieli
  Zondag 19 maart om 15.00 uur geeft Cappella Gabrieli in de Steigerkerk aan ‘t Hang in Rotterdam 
haar laatste concert. Op het programma werken van o.a. Palestrina, Gesualdo, Brahms en Schön-
berg. Het koor, dat voortkwam uit Koorproject Rotterdam en jaarlijks twee à drie programma’s 
uitvoerde, gaat weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm: in kortlopende projecten met ervaren 
zangers in wisselende samenstelling aan mooie muziek werken.
Kaarten voor dit concert kosten aan de kassa €17,50. Voorverkoop via www. http://www.cappel-
lagabrieli.nl/

    Tot begin april

Expositie wereldwijde stervensrituelen in Erasmus MC
  Het Landelijk Expertisecentrum Sterven 
exposeert foto’s van fotograaf Heleen 
de Graaf onder de titel ‘Wereldwijde 
Stervensrituelen’. Ze zijn te zien tot begin 
april in de Tuin van Verbondenheid in het 
Erasmus MC. De expositie is een initiatief 
van het Landelijk Expertisecentrum 
Sterven en is vrij toegankelijk.
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Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

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

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

Niet tevreden met uw multifocale bril?
GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

tt//mm 

3311--0033--22002233

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

Tel. 010 236 1939

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. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)



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

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

    Zondag 2 april

Matthäus-Passion in de Laurenskerk Rotterdam
  Beleef het meesterwerk van Bach 
tijdens deze gratis uitvoering van 
de Laurenscantorij op zondag 2 
april vanaf 10.30 uur in de Lau-
renskerk Rotterdam. Deel I begint 
om 10.30, deel II om 13.30 uur. 
De kerk gaat om 9.00 uur ‘s och-
tends open. Gratis toegang, geen 
kaartjes nodig, collecte na afl oop
Meer informatie: https://laurens-
vocaal.nl/agendas/view/1074

    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 woensdag 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 vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Maart 19          Apr 2, 9*, 30
Mei 7, 14*, 21, 28*    Juni 11, 18*
Juli 2, 16      Aug 6, 20, 27 

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Maart 18      Apr 1, 8, 29* 
Mei 6, 13, 20      Juni 10  
Juli 1, 15      Aug 5, 19*

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

PAASBRUNCH CRUISEPAASBRUNCH CRUISEPAASBRUNCH CRUISEPAASBRUNCH CRUISE
9 APRIL

12:00uur - 16:00uur

9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL

PAAS VAARTEN

v.a. € 57,50

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, 
paasdessert, live muziek & entertainment. 

www.rederijfortuna.nl

Zondag 9 & maandag 10 aprilZondag 9 & maandag 10 april

VIER PASEN OP VIER PASEN OP 
DE BEREN BOOT
VIER PASEN OP 
DE BEREN BOOT

PaasbrunchPaasbrunchPaasbrunch

AvondvaartAvondvaart
Avondvaart

12:00 - 14:30
12:00 - 14:30

16:00 - 18:30
16:00 - 18:30

19:00 - 21:30
19:00 - 21:30

v.a. € 47,50v.a. € 47,50
v.a. € 47,50

v.a. € 42,50v.a. € 42,50

&&

Beren-Boot.nlBeren-Boot.nl

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, 

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes. 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, door BTR Reizen geselecteerd 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kerstss -tt  tt- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

met de mooiste vakan�es 202323 
Voor meer informa�e kijk online op: 
www.btrreizen.nl/btr-brochure/ of bel 055 5059500 

met de mooiste vakan�es 20
De nieuwe reisbrochure is uit

0223
uituit 

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Eerlijke, zorgzame holl. Man 80+ 
z.k.m. donker getinte vrouw 
voor een vaste relatie. 
Ik houd van natuur en wandelen, dagtochtjes en 
korte binnenlandse vakanties. 
Een rijbewijs is welkom, maar niet bindend.

Stuur uw brief onder nummer: 2023week101 
naar 

Postbus 113 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Mijnerzijds is discretie en antwoord zeker. 

Ook hier adverteren?

Bel

0180-820244

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. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Ben jij op zoek naar een duurzame en energiezuinige nieuwbouwwoning in 
Rotterdam? In een groene omgeving dichtbij de stad en met alle voorzieningen 
om de hoek? Dan is KOER misschien wel iets voor jou! Wil je meer weten over 
dit project en de start verkoop van fase 2? 
Kom dan op zaterdag 11 maart 2023 tussen 09.00 en 17.00 uur langs bij de 
stand van KOER op de Woonbeurs Rotterdam, WTC Postillion Convention 
Centre aan het Beursplein 37 in Rotterdam. 

Op zaterdag 11 maart 
start de verkoop van 
KOER fase 2. 

Kom naar de Woonbeurs 
Rotterdam voor alle informatie.

VORM.NL / KOER
Ooms Makelaars 
010 424 88 88
rotterdam@ooms.com

Atta Makelaars
010 433 57 10
info@atta.nl

START
VERKOOP

FASE 2

11 
MAART

2023

Alles over wonen in Rotterdam. Je vindt het op de 
Woonbeurs Rotterdam + regio. Aanbieders presen-
teren op de beurs vooral nieuwbouwwoningen in 
Rotterdam en regio. Maar je vindt er ook zelfbouw 
en fi nancieel advies. 

Nieuw!
Nieuw tijdens de Woonbeurs editie 2023 zijn de 
inspirerende seminars die worden verzorgd door 
toonaangevende sprekers. 

De onderwerpen zijn buitengewoon divers en 
helpen u uw kansen in de huidige woonmarkt te 
vergroten. Een belangrijk deel van de onderwerpen
is inmiddels bekend. De seminars zijn gratis 
toegankelijk. Gezien de belangstelling is het wel 
noodzakelijk om je aan te melden. Dat kan via 
de button op de homepage van onze website.

Wil je meer weten over de deelnemers en het 
woningaanbod? Ook dit vind je op onze site.

Tijdens deze beurs:
• Nieuwbouwwoningen
• Zelfbouw
• Gratis fi nancieel advies
• Gratis inspirerende
 seminars!

Gratis entree!
Rotterdam en regio

WOONBEURS

woonbeursrotterdam.nl

WOONBEURS ROTTERDAM + REGIO
Zaterdag 11 maart van 09.00 tot 17.00 uur, WTC Rotterdam, Beursplein 37, Rotterdam

 Gratis inspirerende

Nieuw!

WOONBEURS ROTTERDAM + REGIO
Zaterdag 11 maart van 09.00 tot 17.00 uur, WTC Rotterdam, Beursplein 37, Rotterdam
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UITSTAPVERLICHTING

ELEKTRISCH VERSTELBAAR

HOOG/LAAG SYSTEEM

DEELBAAR

U heeft al een éénpersoons 
hoog-laag bed vanaf € 1.770,- 
*exclusief matrassen.

*



felt u over welk model het beste is voor u? Kom 
dan gerust eens langs in onze winkel. Daar kunt u 
de verschillende modellen uitproberen en zullen 
wij u voorzien van advies op maat.
Een rollator helpt u om in beweging te blijven. 
Als u moeite heeft met lopen of met lang staan 
dan kan een rollator een hartstikke fi jn hulpmiddel 
zijn voor u. Hiermee zult u zich namelijk minder 
onzeker voelen tijdens het lopen waardoor u met 
meer plezier in beweging blijft. In beweging 
blijven is belangrijk voor zowel uw fysieke als 
mentale gezondheid. Wanneer u minder beweegt 
dan kan het namelijk zo zijn dat uw mobiliteit 
sneller achteruit gaat. Met een rollator zorgt u 
ervoor dat u kunt blijven bewegen en dat uw om-
geving bereikbaar blijft voor u. Dit is ook prettig 
voor uw sociale leven.

De juiste rollator
Het kiezen van de juiste rollator kan best overwel-

digend lijken. Er zijn veel verschillende modellen 
om uit te kiezen en verschillende afwegingen om 
te maken. Gelukkig staan wij voor u klaar om u te 
helpen bij die keuze. In onze winkel voorzien we 
u graag van advies. In onze winkel hebben we een 
mooi aanbod aan rollators voor u klaarstaan. Zo 
kunt u bij ons bijvoorbeeld kiezen voor een licht-
gewicht model dat fi jn is om in huis te gebruiken 
of voor een model dat eenvoudig in een rolstoel 
getransformeerd kan worden.
Wilt u onze rollators een keer van dichtbij zien 
en uitproberen? Kom dan gerust eens langs in 
onze winkel u vindt ons op Schinkelse Baan 6 in 
Capelle aan den Ijssel. 

Behalve rollators verkopen wij nog meer handige 
hulpmiddelen. Zo verkopen wij onder andere ook 
rolstoelen, sta-op relax fauteuils, scootmobielen 
en hulpmiddelen voor in de badkamer.

beschikbaar.

Masterclass
Wilt u meer inzicht krijgen in wat u overdag 
kunt doen om ’s nachts beter te kunnen slapen? 
Sluit aan bij de masterclass op zaterdag 1 april 
om 14:00 uur. Fysiotherapeut Kay Woudstra legt 
uit hoe een gezonde levensstijl en wat simpele 
aanpassingen direct de kwaliteit van zowel slapen 
als leven kan verbeteren. Een slaapadviseur van 
Slaapboulevard Kwakernaat geeft u daarna inzicht 
in welke slaapsystemen verkrijgbaar zijn en hoe 
een persoonlijke slaapoplossing kan bijdragen aan 
een betere nachtrust.

Programma
Vrijdag 31 maart: 13:00 tot 21:00 uur
Zaterdag 1 april: 09:00 tot 17:00 uur
Masterclass: zaterdag 1 april, 14:00 tot 15:00 uur. 
Inloop vanaf 13:30 uur.

De locatie van het Fysio Event is:
Slaapboulevard Kwakernaat
Boonsweg 7, 
3274 LH Heinenoord

U kunt zich nu aanmelden voor het gratis Fysio 
Event via www.slaapboulevard.nl of bel naar 
0186-601355.

U bent van harte welkom. De Heinenoordtunnel is 
het gehele weekend open in beide richtingen.  

Blijf bewegen met een rollator  Fit en uitgerust 
wakker worden?   Bent u momenteel minder goed te 

been? Dan kan het verstandig zijn 
om een rollator aan te schaffen. Een 
rollator zorgt er namelijk voor dat u 
mobiel blijft en dat u in beweging blijft. 
Zo kunt u makkelijker een actief leven 
blijven leiden en dingen bezoeken in 
uw omgeving. 

Ook kunt u met de juiste rollator buiten wande-
lingen maken en genieten van de natuur. Bij Het 
Welzijnswarenhuis verkopen we een aantal zeer 
handige rollators. Wat uw wensen ook zijn, bij 
ons vindt u gegarandeerd een goed model. Twij-

Een matras dat goed bij uw lichaams-
type en slaapwensen aansluit, zorgt 
ervoor dat uw lichaam de rust krijgt 
dat het verdient. Kom 31 maart en 1 
april naar het gratis Fysio Event bij 
Slaapboulevard Kwakernaat in Hei-
nenoord en ontdek het slaapsysteem 
dat bij u past.

Gratis consult
Op het Fysio Event ontdekt u het beste van 
twee werelden. Een erkend fysiotherapeut, 
gespecialiseerd in de nek- en ruggenwervel, 
kijkt samen met de ervaren slaapadviseurs van 
Slaapboulevard Kwakernaat welk matras of bed 
bij u past. Meld u tijdig aan, er zijn 18 consulten 
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 Foto: Bianca de Bie   

De tandprotheticus is dé specialist 
in de mondzorg voor uitneembare 
constructies. Denk niet alleen aan een 
kunstgebit - volledige gebitsprothese
genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.
Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze 
hoogste prioriteit. We proberen 
iedereen blij te maken met zijn of haar 
nieuwe prothese. Met een team van 
‘vakidioten’ doen we daar iedere dag 
ons best voor!” 

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

Schat aan ervaring 
Natuurlijk werkt Venrooy 
Tandtechniek nauw samen met 
andere behandelaren. Denk aan de 
tandarts, de tandarts/implantoloog 
en de mondhygiënist. Zoals de 
tandprotheticus ervaring heeft 
met uitneembare gebitsprotheses, 

hebben andere beroepsgroepen in de 
mondzorg hun specialismen. Samen 
kunnen ze u de beste zorg leveren.

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

Beste oplossing
U kunt bij Venrooy Tandtechniek niet 
alleen terecht voor een  ‘normale’ 
gebitsprothese. Voor menigeen is een 
klikgebit de beste oplossing. 
Heeft u bijvoorbeeld sterk geslonken 
kaken? Dan is er mogelijk onvoldoende 
stabiliteit voor een goed functionerende 
prothese. Grote kans dat u wel gebaat 
bent bij een prothese die wordt 
geplaatst op een implantaat dat door 
de tandarts / implantoloog als een 
schroef in uw kaak wordt vastgezet.

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

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik 
van hyper-moderne 3D technieken. 
Hiermee kan niet alleen sneller, 
maar ook nauwkeuriger een perfect 
passend kunstgebit worden gemaakt. 
De nauwkeu-righeid van de moderne 
scanners is zó groot dat een te ruim 
zittend kunstgebit tot het verleden 
behoort. De scanners meten de 
prothese aan alle kanten op en 
digitaliseren de meetgegevens tot 
op een tiende millimeter nauwkeurig.
Vervol-gens wordt het kunstgebit uit 
een blok kunststof gefreesd, zonder 
enige afwijking. Zo heeft u in amper 14 
dagen een perfect passend kunstgebit.

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

HET KUNSTWERK VAN 
UW TANDPROTHETICUS!

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

Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 22 
jaar, met vestigingen op 
de Oudedijk 140 in Rotterdam en op 
het Raadhuisplein 46 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met 
Mond-zorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt 
u er voor alle mondzorg terecht!

Vraag vrijblijvend informatie:
Venrooy Tandtechniek Kunstgebitten 
Oudedijk 140/Hoek Willem Ruyslaan 
Rotterdam-Kralingen
Telefoon 010-4117870

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633

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

www.venrooytandtechniek.nl
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A&A Thuishulp is o.a. gecontracteerd met 
Zilveren Kruis Zorgkantoor en 

heeft geen wachtlijst.

Krijgt of heeft u of uw naaste een CIZ-indicatie 
voor de Wet Langdurige Zorg, neem dan voor 
Ondersteuning Thuis contact op met: 

A&A THUISHULP

010 - 3020130    www.aathuishulp.nl

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

•
•
•

45

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

      Al meer dan 

20 jaar een begrip in 

Zuid-Holland en omstreken!

V
a

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

info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18



Bij A&A Thuishulp is het belangrijk dat de cliënt 
alle tijd en aandacht krijgt die hij of zij verdient 
én dat er een goede klik is tussen zorgverlener 
en cliënt. A&A Thuishulp is gecontracteerd met 
diverse gemeenten voor de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) en met CZ, VGZ en Zil-
veren Kruis Zorgkantoor voor de Wet Langdurige 
Zorg (Wlz).
Coördinator Sonia Thakoer vertelt: “Door goed 
naar de wensen en behoeften van onze cliënten en 
medewerkers te luisteren, zorgen we dat de juiste 

vaste medewerker gekoppeld wordt aan de cliënt 
en deze komt op de vaste afgesproken tijden. 
Cliënten voelen zich op hun gemak bij onze 
medewerkers. Ze bouwen een goede relatie met 
elkaar op. De dankbaarheid is groot”.

Indien u hulp nodig heeft of wilt werken als thui-
shulp, kijk op www.aathuishulp.nl of stuur een 
mail naar Coördinator Sonia Thakoer: 
sonia@aathuishulp.nl of bel of app Sonia op: 
06-21317660  

advies gewenst.

Vollebregt Brommobielen stelt daarom persoon-
lijke aandacht centraal. Zo kunnen wij jou immers 
optimaal adviseren.

Persoonlijke aandacht, maatwerk en vakkundige 
service zijn onze kernwaarden. In onze moderne 

showroom en werkplaats biedt Vollebregt Brom-
mobielen jou de juiste service om altijd veilig de 
weg op te gaan.

Edisonlaan 30 2665 JC Bleiswijk Nederland 
telefoon 010 5 219 218  

A&A Thuishulp, een vaste 
medewerker voor langdurige zorg

Vollebregt Brommobielen Ligier & 
Microcar dealer

Steeds meer mensen hebben langdurige zorg nodig, bijvoorbeeld vanwege fysieke 
ouderdomsbeperkingen of dementie. Dan is het fijn om een vaste medewerker te 
hebben die ondersteuning thuis biedt. A&A Thuishulp biedt zo’n vaste medewerker. 
En A&A Thuishulp kan veelal snel een goede en passende thuishulp bieden.

Goed advies is belangrijk bij een duur-
zame aankoop als een brommobiel. 
Het is namelijk een kostbaar bezit en 
daarvoor is vakkundig en persoonlijk 
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Beroepschauffeurs die gekeurd moeten worden 
om te mogen blijven rijden kunnen bij ons terecht. 
Net als automobilisten (75+) die het rijbewijs 
willen verlengen, of wanneer er sprake is van een 
andere medische keuring.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 
50,00m ouders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar € 
70,00. Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs 

in de gaten en start 4 maanden voor deze datum. 
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een 
Gezondheidsverklaring online bij het CBR.  

Rijbewijskeuringen Ommoord
Elke maand keuren wij op vrijdag in Ommoord 
aan de Briandplaats 15. De keuringen gaan al-
leen op afspraak. Een afspraak maken kan direct 
online via: www.voor-keur.nl. Of telefonisch via 
085-0607065. Als u uw postcode invult ziet u ook 
meteen de andere keurlocaties in de buurt.
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van transportmaatschappij Schen-
ker. Het mondiale bedrijf wilde 
weten of het mogelijk was om een 
dieplader met uitzonderlijke vracht 
over de weg te vervoeren van Rot-
terdam naar Bagdad. Er zouden dan 
meerdere soortgelijke transporten 
in het verschiet liggen. Huib en ik 
zijn een week bezig geweest met de 
voorbereidingen van het transport 
. De dragline was 2.90 meter breed 
en woog 25.000 kilo en werd gela-
den op een zogeheten dieplader met 
alle wielen als één rol achter aan de 
kuip. De bulldozer was 2.60 meter 
breed en woog 18.000 kilo. Dit 
apparaat werd geladen op een 4 as-
sen tellende semidieplader. Daarna 
waren we in touw voor verkrijgen 
van vergunningen en benodigde 
andere papieren voor het transport. 
Uiteraard ook voor de benodigde 
visa en verplichte inentingen. Op 
maandag vertrokken we, onder 
uitzwaaien van kantoorpersoneel en 
onze vrouwen en kinderen.’’

Douane
De eerste problemen voor Arie en 
Huib deden zich voor bij de grens-
overgang Aken. Volgens de Duitse 
douane ontbraken er enkele docu-
menten voor de doorgang. Met een 
huurauto is Arie naar Rotterdam 
gereden, haalde de papieren op en 
daarna mochten ze de autobahn 
op. Alles verliep rustig en goed, 
zonder dat zich noemenswaardige 
problemen voordeden.
Arie brengt in herinnering: “Uiter-
aard hadden we onze cabines 
volgepropt met lang houdbare 
voeding en vijf kannen met elk 25 
liter water. We wisten immers niet 
waar we terecht zouden komen, 
dus was water zeker van belang. 
Het weer bleef gelukkig behoudend 

koel, want de rit werd aangevangen 
in de maand februari. Het verliep 
allemaal voorspoedig, het leek een 
makkie. Duitsland uit, Oostenrijk in 
en allemaal zonder heftige proble-
men. Hongarije waren wat kleine 
problemen vanwege de vergun-
ningen voor het te brede transport 
volgens hen, maar konden ook daar 
verder. Daar werd voor het eerst in 
de auto wat te eten gemaakt. Onder 
meer met een heel grote Gelderse 
worst die ik van mijn schoonzusje 
in spé had gekregen. Ze woonde in 
Utrecht en werkte bij een keursla-
ger. Het was echt een enorme worst 
van 60 centimeter lang en een 
doorsnee van 15 centimeter. Dus 
broodbeleg genoeg voor zeker drie 
weken. Uiteraard was in de auto 

een koelbox aanwezig, zodat het 
zonder probleem te bewaren was.’’

Spoorwegovergang
“Daar op weg naar de grens van 
Joegoslavië, zo heette dat land 
indertijd. De doortocht leverde 
wat kleine problemen op, maar 
we konden verder zonder dat er 
iets extra geregeld moest worden. 
Het eerste werkelijke probleem 
wat we toen tegen kwamen was 
bij het plaatsje Nis. Daar lag een 
onbewaakte spoorwegovergang die 
aardig bol stond en waar niet, zoals 
in Nederland, op een verkeersbord 
het hellingspercentage aangegeven 
stond. Ik reed voorop en zag ellene 
op me af komen en ben gestopt 
voor overleg met Huib. Hij ging 
er overheen om het verkeer van 
de tegemoetkomende baan tegen 
te houden. Ik nam een aanloop en 
hoopte het spul over de rails te 
slepen. Uiteraard met het risico dat 
mijn dieplader vast kwam te zitten. 
Als het niet was gelukt, hadden we 
zwaar in de problemen gezeten. 
Huib over de rails en stopte het 
verkeer met zwaailichten en groot 
licht. Ik had zo ongeveer een kleine 
500 meter om een beetje snelheid 
te maken en reed op het moment 
suprême zo´n 45 km per uur en je 
wilt niet weten wat een spanning er 
groeide in de cabine toen ik mijn 
dieplader er met kreisend geschuur 
overheen sleepte. De hemel zij 
dank, ik was aan de andre kant. Ik 
denk dat de treinen nu nog linksaf 
slaan omdat de rails aardig kromge-
trokken waren. De dieplader was 
door het schuren voor een groot 
gedeelte roestvrij aan de onderkant. 
Uiteraard zijn we met de haalbare 
snelheid doorgereden en zijn de 
eerste paar uur niet meer gestopt. 
Gelukkig hebben we nooit meer 
iets over gehoord. Duidelijk was 
absoluut geworden, dat elders 
het hellingspercentage niet erger 
moest worden. We waren pas 2000 
kilometer van huis, dus nog niet op 
de helft. Uiteraard waren we na het 
railincident er extra van doordron-
gen dat de route door Turkije en 
Irak extra moeilijk kon worden.’’

Binnenkort deel 5 – reacties: rein-
wol@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 een 
kleine omzwerving werd hij beroepschauffeur bij König Zwaartransport Rotterdam op bui-
tenlandse routes. Eerdere afleveringen op 18 oktober 2022, 10 januari en 7 februari 2023. Nu 
deel 4.

Arie Veldhoen was gespecialiseerd 
in bijzondere transporten zoals be-
schreven in eerdere afl everingen over 
zijn werkzame leven. Hij vertelt: “In 
1974 was ik transporteur van een 
dragline type 22RB naar Bagdad, 
samen met Huib Schaap die een 
bulldozer had geladen, in opdracht 

 Chauffeur Arie Veldhoen nog 
netjes in het pak vooraf aan 

het transport naar Bagdad. Foto A. 
Veldhoen   

 Arie en de 
vrachtwagen (4)   

 Het kantoor van König aan de Waalhaven met enkele ‘zware jongens’ voor de deur. Foto verzameling A. Weeda-Paesens   

 De Fiat met Huib Schaap achter het stuur bij vertrek van de Merwehaven naar Bagdad. 
Foto A. Veldhoen   

Straatvoetbal
Wat deed je in of net na de 
oorlog zoal als kind? Voetballen! 
Niet in een echte club, maar op 
straat. Omdat er geen auto’s ge-
parkeerd stonden, was daar alle 
ruimte voor. Helaas was voetbal-
len op straat niet toegestaan. 

Als wij er toch mee bezig waren en in de 
verte een agent op zijn fi ets ontwaarden, 
klonk de kreet “juut, bal in je zak!”, en 
zetten wij het in verschillende richtingen 
op een lopen. De agent zette de achtervol-
ging in en als hij geluk had – en wij pech 
– nam hij de bal in beslag. Niet altijd 
kwamen wij er zo gemakkelijk van af: 
Het kwam voor dat je je op zaterdagmid-
dag op het bureau aan de Oostervantstraat 
moest melden. 

Opstel
De eerste keer dat mij dat overkwam 
moesten wij als straf de tafels van 1 tot en 
met 20 opschrijven. Of dat iedereen lukte 
betwijfel ik. Bij een tweede keer dat ik 
iets had uitgehaald dat niet door de beugel 
kon – die beugel was toen vele malen 
kleiner dan tegenwoordig! – moesten we 
op het bureau een opstel maken. Groot 
was mijn teleurstelling en verontwaardi-
ging toen de toezichthoudende agent mijn 
opstel als zeer matig beoordeelde. Ik was 
op school anders gewend.

Speldje
In onze straat, de Witte van Haemste-
destraat, hadden een aantal jongens met 
elkaar een straatvoetbalelfal opgericht. 
Een opa van een van de jongens vond 
dat een leuk initiatief en verzon de naam 
ELDOS voor ons clubje: Eerst Leren 
Daarna Ons Spel. Wat een pedagogische 
vondst! Wij kregen allemaal een Eldos-
speldje van hem en waren apetrots. Op 
bijgaand fotootje staan de spelertjes. Ik 
meen ze bijna allemaal nog wel te ken-
nen: bovenste rij v.l.n.r. ondergetekende, 
Albert Andriessen, Aad de Wit, ??, Joop 
Tuik en Eddie Tuik; tweede rij Hans van 
Leeuwen, Jan Happel, John Happel, Wim 
Biesheuvel en mijn broer Joop van Zijst. 
Het kleine ventje links is meen ik Pietje 
Heidekker, een broertje van Gerard Hei-
dekker, wiens ouders een winkeltje op het 
Aleidisplein hadden. Helaas zijn enkele 
van hen overleden, maar wellicht zijn er 
nog ouderen die of zichzelf herkennen of 
een van de andere jongens. Dan graag een 
berichtje aan mij.

Jan van Zijst
Kempenaar 51
2991 PH Barendrecht
j.van.zijst@gmail.com  

 Het straatvoetbalelftal.   
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Petten en petemblemen
Ik probeer mijn verzameling petten/
losse petemblemen scheepvaart verder 
uit te breiden. Ik hoop dat er (oud) 
zeelieden zijn, die.mij kunnen helpen. 
Heb ook interesse in andere scheep-
vaartspulletjes. Alle hulp wordt ge-
waardeerd en kosten worden vergoed.

Donald van der Horst
dpg.vanderhorst@chello.nl

Kennismaken met NVVH
Wij zijn een kleine afdeling van 
NVVH-Vrouwennetwerk in Hoogv-
liet en zoeken nieuwe leden. Iedere 
woensdagochtend organiseren wij 
een lezing of een uitje naar bijvoor-
beeld een museum. Wie wil onze club 
helpen uitbreiden. Kom vrijblijvend 
kennismaken. Inlichtingen ansdek-
kers@telfort.nl, tel. 06-49688988.

Rotterdammers in Friesland
Wie heeft een man en vrouw uit 
Rotterdam gekend die in de oorlog 
in Friesland verbleven? Volgens mij 
hadden ze geen kinderen. In 1944 
kwamen drie mensen naar de boerderij 
aan de Noordenmieden in Hallum, 
Friesland. Ik kwam daar alleen. Hier 
heb ik het melken geleerd en draaide 
ik volledig mee op de boerderij. ‘s 
Ochtends om 4 uur melken, meehel-
pen in de hooibouw en schoonmaken. 
Ik ken niet de namen van de man en 
vrouw. Ik was toen 8 jaar oud en na de 
oorlog ben ik weer vertrokken. Maar 
ik zou er nog graag achter komen wie 
het waren. De boer heette B. Rienks.

P. Kooistra
‘t Ingsehof 53
2861 BV Bergambacht

Hoe heette die man?
Ik heb 40 jaar een huisje gehad op het 
Recreatieoord in Hoek van Holland. 
Mijn man z’n benen waren er allebei 
af en dus zat hij in een scootmobiel. 
Toen heeft een man een oprit gemaakt 
bij ons huisje, zodat hij toch naar bin-
nen kon. Hij heette Ger, maar ik weet 
z’n achternaam niet. Ik ben nu 94 jaar, 
maar graag zou ik daar nog achter 
komen. Wie het weet mag het zeggen. 
Zijn vrouw heette Ireen.

Mevr. G. v.d. Vorm
Borgstede
Marjoleinlaan 83
2991 HP Barendrecht

Kapper
Weet iemand no iets van kapper van 
Meeningen op de Lange Warande te 
Rotterdam. Deze straat lag tot aan het 
bombardement van 10 mei 1940 iets 
ten Noorden van de Goudsche Singel 
bij het Oostplein.

Berry van der Putten
g.putten4@chello.nl

Rotterdampas
Ook in 2023 beleef je veel plezier met 
je Rotterdampas. Op 1 maart start het 
nieuwe pasjaar en kunt u met deze 
pas weer gratis of met korting naar 
de fi lm, musea, uiteten of zwemmen. 
Gedurende het jaar kunt u kiezen uit 
ruim 1.400 activiteiten met korting; 
een uitkomst als u in deze dure tijden 
toch leuke dingen wil doen. Dankzij 
de nieuwe Rotterdampas tarieven 
komen er bovendien nog meer mensen 
dan voorheen in aanmerking voor een 
pas tegen een lagere prijs. 
Met een Rotterdampas doe je een jaar 
lang gratis of met korting superveel 

leuke dingen in en om Rotterdam. Een 
greep uit het actieaanbod: zeven keer 
gratis naar de bioscoop, onbeperkt 
gratis naar bijna alle musea in Rot-
terdam en regio, voor slechts 5 euro 
naar Blijdorp, gratis naar Plaswijck-
park, voor niks met de Spido en de 
Euromast op… En zo zijn er nóg 
honderden leuke uitjes, sportles-
sen, voorstellingen, cursussen en 
restaurants waar je korting krijgt met 
je Rotterdampas. Het nieuwe pasjaar 
start op 1 maart 2023 en loopt tot 29 
februari 2024. Bestel of verleng dus 
snel je pas, dan heb je er het langst 
plezier van!
Iedereen kan een Rotterdampas kopen 
voor het standaardtarief van 65 euro, 
maar je kunt ook in aanmerking 
komen voor een pas tegen een lager 
tarief. Om meer mensen van gratis 
uitjes te laten genieten, zijn de drie 
tarieven – net als bij de oprichting 
van Rotterdampas in 1989 – weer op 
basis van inkomen en niet op leeftijd. 
Heb je een minimuminkomen, dan 
betaal je als vanouds 5 euro voor 
de pas. De inkomensgrenzen om in 
aanmerking te komen voor dit tarief 
zijn verruimd. Als je net boven deze 
grens zit, betaalde je voorheen meteen 
het standaardtarief voor de pas. Van 5 
naar 65 euro is een grote stap, daarom 
introduceren we dit jaar het nieuwe 
middentarief. Hiermee kopen mensen 
met een inkomen net boven het 
minimum de pas voor de helft van de 
prijs. Dit komt neer op 32,50 euro per 
volwassene en 10 euro per kind. Het 
reductietarief 65-plus is met ingang 
van dit jaar vervallen.  

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.

Reünie Lucia Havo
Nog een keer door het oude schoolge-
bouw aan de Hennekijnstraat lopen. 
Elkaar weer zien en herinneringen opha-
len na zoveel jaren. Dat kan binnenkort 
tijdens een reünie van de Lucia Havo 
examenjaren 1972-1973 op vrijdag 2 
juni. Aanvang 20.00 uur. Einde 23.00 uur. 
Kosten: € 10,00 p.p.. Wij hebben nog niet 
iedereen gevonden, Als je je e-mailadres 
doorgeeft sturen we de werklijst door. 
Dan kun je zien wie wij nog missen. Als 
je nog iemand weet: laat het weten aan:
Jos Raateland, agm.raateland@gmail.
com, tel. 06-12139750, Rob Fredriks, 
rosali@planet.nl, tel. 06-51416751, of
Harry van Adrichem hgc.vanadrichem@
casema.nl tel. 06-28415997 

Stukje smalspoor
Toen ik een keer wandelde 
op het voormalige drinkwa-
terleidingterrein bij De Esch, 
kwam ik een stukje smal-
spoor tegen (zie de foto). Nu 
ben ik spoor-hobbyist, dus 
ik wilde hier gelijk meer van 
weten. Daarom mijn vraag 
aan DOR-lezers: wie kan 
mij aan informatie helpen 
over het smalspoornet op het 
DWL-terrein, en wie heeft er 
misschien zelfs foto’s van? 
Wie weet leidt dit ooit nog 
tot een leuk stuk voor de De 
Oud-Rotterdammer.

Nico Booij
nb.kiko@gmail.com 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Paas 
Cruise

Vier Pasen samen met vrienden en familie tijdens 
een uitgebreid Paasbrunch aan boord.

9 april

of maak een

Volwassen € 15,75
Kinderen € 9,25

Rotterdam
Haven

rondvaart
75 minuten

BOEK
NU!

www.spido.nl
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Watersnood 1953
Mijn opa woonde in Zierikzee en was 
het weekend bij ons, want hij stond 
in Rotterdam op de markt in de stad. 
Op die bewuste zondagochtend is hij 
toch naar huis gegaan en op maandag 
stond hij in de krant. Hij was verdron-
ken en in het centrum gevonden. Zijn 
huis was ook weggeslagen door de 
storm. Hij wilde per sé naar huis…

Jennie Ringelberg
Jaques Dutilhweg
Rotterdam

Natte schoenen
In 1963 was ik in de kost in Wouden-
berg en had daar, als 23 jarige, een 
zolderkamer waar ik studeerde en 
sliep. Het avondeten was beneden bij 
het echtpaar dat de kamer verhuurde. 
In Amersfoort werkte ik en ging daar 
heen op de fi ets. Totaal ca 20 km 
heen en terug. In de winter van 1963 
was het erg koud en vaak nat door 
regen of gesmolten sneeuw. Zo ook 
op een keer dat ik erg nat thuis kwam 
van mijn werk. Op mijn kamer trok 
ik wat droogs aan en de natte kleren 
hing ik op om te drogen. Er was geen 
centrale verwarming. Daarom had 
ik een oliekacheltje aangeschaft om 
me een beetje warm te houden als ik 
‘s avonds studeerde. De kamer had 
uitzicht op het Noorden en het was er 
zo koud dat ‘s morgens het water in de 
beker van de tandenborstel bevroren 
was. Mijn natte schoenen had ik op 
het oliekacheltje gezet, zodat ik ze 
de volgende dag weer droog aan zou 
kunnen doen. Zoals elke avond ging 
ik naar beneden voor het avondeten 
en de koffi e. Even gezellig bij elkaar. 
Daarna weer naar boven voor de 
studie. Wat er toen gebeurde , zou ik 
nooit meer vergeten. Toen ik de deur 
van mijn kamer opende, liep ik tegen 
een zwarte stinkende walm op. Mijn 
natte schoenen met rubberen zwarte 
zolen op het oliekacheltje waren 
verbrand! Mijn hospita was daar van-
zelfsprekend niet blij mee en ze heeft 
een aantal dagen nodig gehad om alles 
in de kamer te reinigen. Nooit meer 
heb ik mijn natte schoenen op het 
oliekacheltje gezet.

C.J.Groeneveld,
mltcjgr@outlook.com

Kerstbomen in brand
Ik heb tot mijn trouwen in december 
1970 in de Ruilstraat in Rotterdam 
gewoond. Nu woon ik al weer heel 
veel jaren in Drunen, maar de Oud 
Roterdammer blijft mij boeien. Aan 
het eind van het jaar werden er altijd 
kerstbomen verbrand op de kruising 
van de Ruilstraat en de Heem-
raadstraat. Het was altijd een heel 
spektakel. De foto was volgens mij op 
dit punt.

Ria de Bruin- van Essen
gerritenria.debruin@gmail.com

Herinnering aan de Kuip
Wij gingen Nasr de Kuip met een 
jongenskaartje achter het doel voor 
50 cent. Als de keeper de bal uit-
trapte stonden wij te loeien, In de rust 
verhuisden wij naar de andere kant 
van het veld. Wij liepen langs het hek. 
Daar stonden mensen hun handel te 
verkopen. Veertien koetjesrepen voor 
1 gulden! Het was bruin, maar had 
niets te maken met chocolade, Maar je 
had iets voor weinig! Wij waren échte 
Feyenoordsupporters. Wij vernielden 
niets, hadden geen vuurwerk en je 
hoefde ook niet bij de ingang met de 
armen omhoog te staan, omdat je niets 
bij je had om rotzooi te schoppen!

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Gerard Cox
Even een opmerking naar aanleiding 
van de column van Gerard Cox in De 
Oud-Rotterdammer van 21 februari 
over variaties op liedjes. Wij,  het koor 
N’lach en n’traan uit Dronten, zingen 
gewoon “Ahhhh je dacht dat er geen 
einde aan KON komen!!!”  Een gezel-
lig nummer, vooral na de zomer.

Elly Koster
ellykoster@gmail.com

Een pak beschuit
In de zomer van 1955 moest een 
jochie van 3 jaar een pak beschuit 
halen bij Steegman in de Nijverheids-
straat, hij kreeg daarvoor de laatste 
30 cent die zijn moeder nog had en 
het jochie toog naar de winkel van 
Steegman. Nou ging datzelfde jochie 
ook graag fi etsen en wat wilde het 

feit, in de Nijverheidsstraat op de 
hoek van de Zinkerstraat verhuurde de 
familie van Baarle fi etsen en fi etsjes 
(met autopedbandjes) en wat deed het 
jochie, hij ging voor de 30 cent een 
fi etsje huren en zogezegd zo gedaan. 
Even later kwam hij triomfantelijk 
de straat (Zinkerweg) in fi etsen, waar 
zijn oma het bijna in haar broek deed 
van het lachen, terwijl zijn moeder 
er natuurlijk niet zo blij mee was, het 
waren immers haar laatste 30 cent. Dit 
is geen verzonnen verhaal maar waar 
gebeurd, want dat jochie was ik.

Ben Seekles
toscane1@ziggo.nl
tel. 06-11375784

Bevrijdingsfeesten
Al snel na de Bevrijding, met als 
datum 5 mei, waren er in alle dorpen 
en steden de feestelijke herdenkingen. 
Maar het jaar 1955 was het 10 jaar 
bevrijding en daaraan werd in mijn 
6e klas van de lagere school te Pernis 
veel aandacht geschonken. Iedere 
leerling kreeg een schrift uitgereikt, 
waarin veel bijzonderheden gedurende 
de oorlogsperiode moest worden op-
geschreven, toen nog netjes geschre-
ven in schuinschrift met kroontjespen, 
indopen in de inktpot op je schoolbank 
en af en toe afvegen op de inktlap.
De tekst werd door de meester in dic-
tee-vorm voorgelezen. Hierbij mocht 
je de voorkaft en zijkanten opvullen 
met tekeningen of afbeeldingen van de 
oorlog. Daarnaast kreeg iedere leer-
ling de opdracht om krantenknipsels, 
die toen over de oorlog gepubliceerd 
werden uit te knippen en mee naar 
school te nemen. Mijn ouders waren 
geabonneerd op De Rotterdammer, 

die altijd rond 17 uur bezorgd werd. 
Na het uitlezen van de krant door mijn 
ouders, mocht ik mijn artikelen opzoe-
ken en uitknippen. Die krantenknip-
sels werden de andere dag mee naar 
school genomen. In het lokaal was aan 
de muur een grote wereldlandkaart op-
gehangen en de meegebrachte knipsels 
werden met punaises op een prikbord 
bevestigd. Je moest daarna zelf met 
een draadje de punaise vastmaken op 
de plaats of land waarop het betrek-
king had. Zo kreeg je op 3 fronten 
onderwijs: dicteevorm, geschiedenis 
en aardrijkskunde. Tegelijk was het als 
12 jarige een mooi begin om thuis de 

krant te gaan lezen. In een editie vond 
ik ook humor die er in die angstige 
periode is geweest. 
Na enkele weken mocht je de 
krantenknipsels in je Bevrijdings-
schrift plakken ter aanvulling van het 
oorlogsverhaal. Dit schrift bezit ik 
nog steeds en ook krantenverhalen 
van 1955.

Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl  

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

Basaltblokken waren voor pierverlenging
Op mijn vraag in deze krant van 7 februari jl. over wie mij meer kan vertellen over de rotsblokken die ik als kind, begin jaren zestig, vele jaren achtereen over het 
spoorwegviaduct door de stad zag rijden, heb ik inmiddels een zeer betrouwbaar antwoord gekregen. Met heel veel dank aan de zich alle details hiervan herinnerende 
bejaarde heer Sjaak Ossebaar, in die jaren wagenmeester bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij schrijft mij, dat de platte wagens met rotsblokken afkomstig waren uit 
België en nodig voor de verlenging van de Noord- en Zuidpier bij IJmuiden, de haventoegang van Amsterdam via het Noordzeekanaal. Een wagenmeester, voorheen 
wagensmid genoemd en de rangeerder van nu, is bij de spoorwegen verantwoordelijk voor het rangeerproces. Dit is het verplaatsen van het spoorwegmateriaal. Dit 
houdt in dat de rangeerder zich bezig houdt met het aan- en afkoppelen van rijtuigen, goederenwagons plaatst, defecte voertuigen uitzet, locomotieven omrijdt en 
wagens naar bestemming sorteert. Ook controleert de Rangeerder hierbij de veiligheid van het materieel en meldt eventueel mankementen en defecten. Kijk en schrijf! 
op de interessante actieve site www.fi jenoordsemeesters.nl
De basaltblokken voor de verlenging van de pieren werden aangevoerd tussen 1957 en 1967. Dit is ook grotendeels de periode dat ik als kind aan de Lombardkade 50b 
woonde en het waren dus deze transporten die ik voorbij zag en hoorde komen. Door een asbreuk van een wagon ontspoorde eens   een trein bij Zwijndrecht en lagen de 
basaltblokken in de sloot naast het spoor en op de langs het 
spoor gelegen tuintjes. De rotsblokken voor de Deltawerken 
en Europoort werden gelost op het stenenterrein van de 
Nederlandse Spoorwegen, tegenover Hoek van Holland. 
Leuk dat nu na ruim zestig jaar toch nog te weten! Met heel 
veel dank aan een oud wagenmeester die, woonachtig in 
Purmerend, geabonneerd is op De Oud Rotterdammer.

Foto: Het zijn forse brokken steen die op de Belgische open 
treinwagens liggen en die onder andere via Rotterdam naar 
IJmuiden werden vervoerd. Aan het eind van het verlengde 
havenspoor langs de Strandweg werden de stenen gelost ten 
behoeve van de pierverlenging. Foto: Beeldbank De Boer via 
Noord-Hollands Archief.

    Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl     

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

Adverteren:
Timo Pauw
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De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. stevig wintergerecht; 7. geweer met een korte loop; 12. een ogenblik; 13. bergkloof (afgrond); 14. asvaas; 15. verbran-
dingsrest; 17. moeilijk buigzaam; 19. verbond (liga); 21. ondernemingsraad (afk.); 22. gevangen verblijf; 24. loofboom met 
neerhangende takken; 27. moeder (fries); 28. land in Azië; 30 uitroep om een dier weg te jagen; 31. asociaal (afk.); 32. we-
reld voetbalbond (afk.); 33. nagerecht; 35. gebak; 37. vleesnat; 38. telwoord; 41. varkens vlees; 42. damesjas; 44. vrouwelijk 
dier; 46. aarde of aardsoort; 47. hemellichaam; 48. ergens anders slapen; 49. plaats in Noord-Holland; 50. bakplaats; 52. 
breekbaar en broos; 54. vliegbewijs of -diploma; 56. scheepsvloer; 58. naar iets overhellen; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar 
sieraad; 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. knevel; 67. op grote afstand; 68. troefkaart; 70. zwemvogel; 72. wa-
terlelie; 73. gewrichtsaandoening; 76. locomotief (afk.); 77. IJsland (op auto’s) 78. hoofdkaas; 79. kerkelijk sacrament; 81. 
opbergruimte; 82. nachthemd; 83. groep voorname mensen; 84. Zweedse munt; 86. groeten- of fruitteler; 87. rangtelwoord.

Verticaal
1. voorjaarsbloem; 2. bekende Nederlandse motorrace; 3. tennisterm; 4. effen en vlak; 5. verdrietig; 6. noeste vlijt; 7. ge-
balde vuist; 8. wild begroeid; 9. vlaktemaat; 10. bijvoeglijk naamwoord (afk.); 11. gewoon (gangbaar); 16. sociaal economi-
sche raad (afk.); 18. woonboot; 20. nieuwe lerarenopleiding (afk.); 21. uitroep van opluchting; 23. vulkanisch product; 25. 
Amerikaanse staat; 26. aangename temperatuur; 27. dichte nevel; 29. verkeersbrigadiertjes; 32. deel van een gebouw; 34. 
hoge berg; 36. dier dat kadavers eet; 37. jongensnaam; 39. heldere vloeistof; 40. dun uitgesneden vis of vlees; 42. tot be-
talen aandringen; 43. verdieping; 45. kloosterzuster; 46. duw of por; 51. heidemeertje; 53. eikenschors; 54. vast en zeker; 
55. heldendicht; 56. inwendig orgaan; 57. graafschap in Engeland; 59. doelpunt; 60. oploskoffiemerk; 62. zeer jong kind; 
63. plaats in Zuid-Holland; 66. muurholte; 67. huid of schil; 69. jongensnaam; 71. duinheuvel; 73. koebeest; 74. werelddeel; 
75. buitendijkse grond; 78. hemellichaam; 80. voor (pluspunt); 82. onmeetbaar getal; 85. voegwoord.

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

De winter is bijna weer voorbij

Dat hadden weer veel inzenders goed. Uit alle juiste inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder twee 
toegangskaarten krijgen toegestuurd voor een concert van de ForEverly Brothers, die op zondagochtend 12 maar in 
het World Forum Theater in Den Haag een muzikale ode brengen aan The Everly Brothers. De prijswinnaars zijn: 
Wendy Tims, P. Samwel, mevr. I.J. Kole, P. de Blaauw en Jozien da Costa-de Man.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen klaarliggen. 
Het zijn waardebonnen van 30 euro voor restaurant en partycen-
trum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een 
bowlingbaan of fluisterboot.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw 
oplossing van de puzzel voor donderdag 16 maart 2023 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

54 19 28 5 43 60 26 36 74 8 56 83

33 50 70 53 48 24 37 85 65 32 63 25 77 38 55 87

Horizontaal 1. stevig wintergerecht; 7. geweer met een korte loop; 12. een ogenblik;  13. bergkloof
(afgrond); 14. asvaas; 15. verbrandingsrest; 17. moeilijk buigzaam; 19. verbond (liga); 21. onderne-
mingsraad (afk.); 22. gevangen verblijf; 24. loofboom met neerhangende takken; 27. moeder (fries); 28.
land in Azië; 30 uitroep om een dier weg te jagen; 31. asociaal (afk.); 32. wereld voetbalbond (afk.); 33.
nagerecht; 35. gebak; 37. vleesnat; 38. telwoord; 41. varkens vlees; 42. damesjas; 44. vrouwelijk dier;
46. aarde of aardsoort; 47. hemellichaam; 48. ergens anders slapen; 49. plaats in Noord-Holland; 50.
bakplaats;  52. breekbaar en broos; 54. vliegbewijs of -diploma; 56. scheepsvloer; 58. naar iets over-
hellen; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. knevel; 67. op
grote afstand; 68. troefkaart; 70. zwemvogel; 72. waterlelie; 73. gewrichtsaandoening; 76. locomotief
(afk.); 77. IJsland (op auto’s) 78. hoofdkaas; 79. kerkelijk sacrament; 81. opbergruimte; 82. nachthemd;
83. groep voorname mensen; 84. Zweedse munt; 86. groeten- of fruitteler; 87. rangtelwoord.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. bekende Nederlandse motorrace; 3. tennisterm; 4. effen en vlak; 5.
verdrietig; 6. noeste vlijt; 7. gebalde vuist; 8. wild begroeid; 9. vlaktemaat; 10. bijvoeglijk naamwoord
(afk.); 11. gewoon (gangbaar); 16. sociaal economische raad (afk.); 18. woonboot; 20. nieuwe lerare-
nopleiding (afk.); 21. uitroep van opluchting; 23. vulkanisch product; 25. Amerikaanse staat; 26. aange-
name temperatuur; 27. dichte nevel; 29. verkeersbrigadiertjes; 32. deel van een gebouw; 34. hoge
berg; 36. dier dat kadavers eet; 37. jongensnaam; 39. heldere vloeistof; 40. dun uitgesneden vis of
vlees; 42. tot betalen aandringen; 43. verdieping; 45. kloosterzuster; 46. duw of por; 51. heidemeertje;
53. eikenschors; 54. vast en zeker; 55. heldendicht; 56. inwendig orgaan; 57. graafschap in Engeland;
59. doelpunt; 60. oploskoffiemerk; 62. zeer jong kind; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. muurholte; 67. huid
of schil; 69. jongensnaam; 71. duinheuvel; 73. koebeest; 74. werelddeel; 75. buitendijkse grond; 78.
hemellichaam; 80. voor (pluspunt); 82. onmeetbaar getal; 85. voegwoord.

KRUISWOORDPUZZEL

Orgelmuziek en meer
In een recente Oud-Rotterdammer 
trof ik de naam aan van organist Piet 
van de Kerkhof. Mijn ouders hadden 
niet alleen iets met die muziek, maar 
ook met Piet van de Kerkhof zelf. 
Wij woonden rond de oorlogsjaren 
boven hem, aan de Essenburgsingel. 
Als klein jochie vergaapte ik mij aan 
dat grote orgel in zijn huiskamer. 
Maar nog mooier is wat mijn ouders 
met hem meemaakten toen eindelijk 
de oorlog eindigde: zijn tuindeuren 
deed hij wijd open en zo speelde hij 
voluit het Wilhelmus de tuinen in. 
Overal gingen tuin- en balkondeuren 
en ramen open en men zong daar toen 
luidkeels het volkslied mee! Deze 
(kerk)organist was ook vele jaren 
dirigent van het Rotterdamse zangkoor 
Halleluja en voerde er jaarlijks de 
Johannespassion van Joh. Seb. Bach 
mee uit. Ik bewaar nog de partituur 
daarvan met aantekeningen van wie 
van ons gezin in welk jaar naar die 
uitvoering daarvan ging, later ook 

met welk vriendje of vriendinnetje-
van-toen etc.: een stukje na-oorlogse 
familiegeschiedenis vanaf 4 maart 
1949. Ach ja, wij waren degelijk gere-
formeerd. We gingen trouw op zondag 
twee keer naar de kerkdienst in de 
Tidemanstraatkerk. Op 17 september 
1923 was daarvan ooit de eerste steen 
gelegd door mijn grootvader, ds. R. 
Zijlstra. De gereformeerde kerk-van-
die-tijd was tamelijk traditioneel. En 
dan was er ook nog elke zondag de 
jongelings(!)vereniging, al werd die 
in mijn jeugd toch wel gemengd: de 
GJV, de gereformeerde jeugdvereni-
ging. Hoe gereformeerd ik was, blijkt 
wel uit wat bewaarde dagboekaante-
keningen, waarin ik verontwaardigd 
schrijf over een kerkdienst die ik 
bijwoonde in de bijzondere (her-
vormde!) Laurenskerk. Het nieuwe 
transeptorgel was daar in gebruik 
genomen en ik ging graag naar de 
klassieke orgelconcerten. Zo genoot ik 
o.a. van de beroemde Franse organiste 
Marie Claire Alain. Maar nu werd er 

daar op een Hammondorgel gespeeld 
en het kerkvolk werd uitgenodigd om 
met armgezwaai de tekst van de zoge-
naamde Pinksterliederen enthousiast te 
ondersteunen. Ik wist niet wat ik daar 
hoorde en meemaakte. Er raakte zelfs 
iemand in extase. Nee, voor zoiets was 
ik toen toch te gereformeerd. Nu ben 
ik nog steeds gereformeerd (emeritus 
predikant) en woon al sinds 1964 niet 
meer in Rotterdam. Maar elke week 
kom ik op dinsdag uit het metrostation 
Blaak in de Koopgoot en als ik dan 
de trappen oploop en het draaiorgel 
in de Hoogstraat hoor, wat ben ik dan 
gelukkig en weer even thuis! Dan 
bezoek ik steevast de internationale 
markt en daarna zit ik stilletjes tussen 
de middag in die Laurenskerk met een 
klein groepje trouwe bezoekers voor 
de middagpauzedienst. Heerlijk om in 
het drukke Rotterdam daar in die hoge 
ruimte, die sfeer, die stilte te zitten 
luisteren.

Koos Zijlstra (zijlstrajw@gmail.com)

Twee diapresentaties
Stichting Ons Rotterdam organiseert binnenkort twee diapresentaties. Een 
extra presentatie wegens grote belangstelling is zondag 12 maart van 14.00 tot 
16.00 uur met als onderwerp: “De geannexeerde dorpen van Rotterdam vanaf 
1880”..De presentatie wordt verzorgd door Ed Van der Ven. Daarnaast is er een 
diapresentatie op zondag 19 maart van 14.00 tot 1600 uur met als onderwerp: 
“De Strijd om de Maasbruggen”. Tijdens deze presentatie nemen wij u mee 
terug naar de meidagen van 1940. Deze presentatie wordt verzorgd door Vin-
cent Quast. U bent van harte welkom in het onderkomen van “Stichting Ons 
Rotterdam”aan de Kerkwervesingel 53 te Rotterdam-Pendrecht. De aanvang is 
om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. De toegang is gratis. Graag vooraf 
even aanmelden. Dit kan via tel. 06-30609494 en via de mail: diawerkgroep@
onsrotterdam.nl . Kijk ook op www.onsrotterdam.nl
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54 19 28 5 43 60 26 36 74 8 56 83

33 50 70 53 48 24 37 85 65 32 63 25 77 38 55 87

Horizontaal 1. stevig wintergerecht; 7. geweer met een korte loop; 12. een ogenblik;  13. bergkloof
(afgrond); 14. asvaas; 15. verbrandingsrest; 17. moeilijk buigzaam; 19. verbond (liga); 21. onderne-
mingsraad (afk.); 22. gevangen verblijf; 24. loofboom met neerhangende takken; 27. moeder (fries); 28.
land in Azië; 30 uitroep om een dier weg te jagen; 31. asociaal (afk.); 32. wereld voetbalbond (afk.); 33.
nagerecht; 35. gebak; 37. vleesnat; 38. telwoord; 41. varkens vlees; 42. damesjas; 44. vrouwelijk dier;
46. aarde of aardsoort; 47. hemellichaam; 48. ergens anders slapen; 49. plaats in Noord-Holland; 50.
bakplaats;  52. breekbaar en broos; 54. vliegbewijs of -diploma; 56. scheepsvloer; 58. naar iets over-
hellen; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. knevel; 67. op
grote afstand; 68. troefkaart; 70. zwemvogel; 72. waterlelie; 73. gewrichtsaandoening; 76. locomotief
(afk.); 77. IJsland (op auto’s) 78. hoofdkaas; 79. kerkelijk sacrament; 81. opbergruimte; 82. nachthemd;
83. groep voorname mensen; 84. Zweedse munt; 86. groeten- of fruitteler; 87. rangtelwoord.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. bekende Nederlandse motorrace; 3. tennisterm; 4. effen en vlak; 5.
verdrietig; 6. noeste vlijt; 7. gebalde vuist; 8. wild begroeid; 9. vlaktemaat; 10. bijvoeglijk naamwoord
(afk.); 11. gewoon (gangbaar); 16. sociaal economische raad (afk.); 18. woonboot; 20. nieuwe lerare-
nopleiding (afk.); 21. uitroep van opluchting; 23. vulkanisch product; 25. Amerikaanse staat; 26. aange-
name temperatuur; 27. dichte nevel; 29. verkeersbrigadiertjes; 32. deel van een gebouw; 34. hoge
berg; 36. dier dat kadavers eet; 37. jongensnaam; 39. heldere vloeistof; 40. dun uitgesneden vis of
vlees; 42. tot betalen aandringen; 43. verdieping; 45. kloosterzuster; 46. duw of por; 51. heidemeertje;
53. eikenschors; 54. vast en zeker; 55. heldendicht; 56. inwendig orgaan; 57. graafschap in Engeland;
59. doelpunt; 60. oploskoffiemerk; 62. zeer jong kind; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. muurholte; 67. huid
of schil; 69. jongensnaam; 71. duinheuvel; 73. koebeest; 74. werelddeel; 75. buitendijkse grond; 78.
hemellichaam; 80. voor (pluspunt); 82. onmeetbaar getal; 85. voegwoord.
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Watersnoodramp en 
Deltawerken vanuit 
de wolken
Een nieuwe parel in de 
serie luchtfotoboeken 
van fotograaf Bart 
Hofmeester. Ditmaal over de 
Watersnood en Deltawerken 
vanuit de lucht. Met foto’s van ‘toen’ en ‘nu’ en 
teksten van Marc van Velzen.

Een broek vol chocolade
Ingrid Schelvis was jarenlang 
mantelzorger en schreef daarover 
een boek. met ironie en humor 
wordt de lezer meegezogen in de 
belevenissen van een zorgzame 
dochter met haar dementerende 
moeder en eigenzinnige vader.

De Oud-Rotterdam-
mer Koffiemok
De enige echte De Oud 
Rotterdammer Koffiemok 
voor een lekker bakkie 
pleur. een uniek cadeau of gewoon 
lekker voor jezelf. Prijs per stuk:
(De Oud-Rotterdammer 
Koffiemok plus onderzet-
ters: 24,25 euro)

Rijnmond vanuit de 
wolken
Dit is de opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’. 
Opnieuw een succesvolle 
luchtfotoboek met foto’s van 
Bart Hofmeester, nu met foto’s 
uit Rotterdam en vooral de regio 
rond Rotterdam.

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie ontbreken: 
de Natte T-Doek! Leuk als cadeautje voor ver-
jaardagen, jubilea of als stille hint 
naar huisgenoten. Theedoek in 
kleuren van Rotterdamse vlag 
met tekst ‘De Rotterdamse Natte 
T-Doek’. Van 100 procent katoen, 
50x70 cm.

De Rotterdamse 
Hand in Handdoek
De enige echte Rot-
terdamse Hand in 
Handdoek! Uitgevoerd in groen-
wit-groen. De kleuren van de Rot-
terdamse vlag dus. De handdoek 
is 40 bij 60 centimeter en is van 100 
procent katoen. Met ophanglus. Een origineel 
cadeau voor de echte Rotterdammert!

Rotterdam 
door de tijd 
deel 2:
Blijdorp, Berg-
polder,
Liskwartier
Fotoboek dat een beeld geeft 
van deze wijken, van vervlogen 
jaren tot na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers en met een plattegrond 
van de wijken.

Rotterdam 
door de tijd 
deel 3: Kralin-
gen
en Kra-
lingseveer
Fotoboek over de ontwikkeling 
van deze wijken van vervlogen 
jaren tot in de naoorlogse tijd. Met 
veel foto’s van de bekende Rotterdamse foto-
graaf Jan Roovers.

Rotterdam door 
de tijd deel 6:
Oude Noorden, 
Agniesebuurt,
Proveniers-
wijkEen fotoboek 
over de ontwikkeling van deze 
wijken, van kort na 1900 tot in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
Een pareltje in deze serie, met haar-
scherpe platen.

Wat zeggie
Als geboren en getogen Rot-
terdammer neemt Wim van 
der Klein de leer mee naar het 
Rotterdam van zijn jeugd. Met 
droge humor kijkt hij terug op 
zijn avonturen in de straten van 
de stad.

Rotterdam 
door de tijd, 
deel 1:
Scheepvaart-
kwartier, Cool, 
Stationsbuurt
Fraai fotoboek over de ont-
wikkeling van deze wijken, 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de Rotterdamse fotograaf 
Jan Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Poffen
Auteur Peter Bakker heeft 
een prachtig boek geschre-
ven over het Noorderei-
land. In ‘Poffen’ schetst hij 
aan de hand van interviews 
met oud-winkeliers en hun 
kinderen een mooi beeld van 
het Noordereiland van weleer. 192 
pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische 
privéfoto’s.

Groot Rotterdams Molen-
boek Deel 1 Centrum en 
Overschie
Vanaf de Middeleeuwen heb-
ben in Rotterdam meer dan 
200 windmolens gestaan. Dit 
boek beschrijft al deze molens. 
Deel 1 gaat over molens in en 
om Rotterdam en de molens langs 
de Rotterdamse Schie naar Overschie.

Groot Rotterdams Molen-
boek 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 molens.

Sint Franciscus Gasthuis 
1892-2012
Een prachtboek over 200 jaar Sint 
Franciscus Gasthuis in Rotterdam. 
Van de eerste periode aan de 
Schiekade tot bijna nu aan de 
Kleiweg.

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de 
geschiedenis vast van het 
Rotterdamse politiekorps. Hij 
deed dit aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen (of po-
litiechefs) die leiding gaven 
aan het korps. Hij beschrijft 
nauwkeurig hoe ze het korps door 
soms moeilijke tijden loodsten.

39,95 19,95 14,25 

39,95 
9,95 

9,95 

22,95 
22,95 22,95 

17,95

22,95 

24,95 

9,95 9,95 17,95 29,95 

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 7 maart 2023

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv
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