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‘Vraag het maar aan Lydia’
Deze week o.a.:

Een geweldige ‘regeltante’
achter de schermen bij Sparta ging dit najaar met pensioen: Lydia van ‘t Hof-van der
Meulen. Een geliefde ‘kanjer
van Het Kasteel’. De Oud-Rotterdammer zocht haar op en
zet haar in het zonnetje.
Met haar moeder Mien van der Meulen, ging Lydia als klein meisje mee
naar Sparta. “Mijn moeder had een
seizoenkaart voor vak B en ik ging
een keer met haar naar een avondwedstrijd waarbij voor de wedstrijd
door stadionspeaker Hans van der Pol
werd omgeroepen dat het meisje van
kantoor, Loeke van Amstel, Sparta
ging verlaten. Hij deed de oproep dat
de dames die interesse hadden voor
een baan op het Kasteel, zich na afloop van de wedstrijd konden melden
bij Koos Verbeek, de vader van Pim
en Robert. Dat heb ik gedaan, samen
met nog een aantal jonge vrouwen. Ik
werd uitgenodigd voor een gesprek
met commissaris Ad Lam. Ik kwam in
dienst van Sparta en m’n eerste taak
was om een briefje te schrijven naar
zeven andere dames om door te geven
dat de keus niet op hen was gevallen.”
Klein is ze nog steeds, nee het is geen
‘lange lijs’ maar stond in al die jaren
wel haar mannetje. Op 1 november
is Lydia 45 jaar in dienst van Sparta
waar ze kortgeleden wel met pensioen
is gegaan maar voorlopig nog bij de
wedstrijden op d’r ‘eigen stekkie’
aanwezig zal zijn.
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Lid van verdienste. V.l.n.r. Sparta directeur Manfred Laros, haar man Ton van ’t Hof, Lydia met oorkonde en bestuurslid Charles van der Steene.

Spartastraat
Lydia is in de Nicolaas Beetsstraat
geboren en ging later met haar
ouders wonen in de Spartastraat. “We
woonden toen recht tegenover het
trainingsveld en als kind speelde ik
achter het Kasteel.”
Spartaanser kan het niet. Haar
kantoorbaan was in het begin nogal
eenzaam. Ze zat er alleen. Later kwam
Koos Verbeek haar gezelschap houden
en nog wat jaren later vond ook
Charles van der Steene daar zijn plek.
Ze ging steeds meer doen. Maakte

Haar eerste (en enige) baan. Achter de schrijfmachine.

Uitvaart compleet € 4425,- Budget
uitvaart € 1575,- Basis
uitvaart
v.a € 3675,-

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),
plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

ook de weekbrief voor de amateurs
en groeide uit tot de ‘allesweter’ van
Sparta. ‘Vraag het maar aan Lydia’,
was het motto.
Hoewel ze het prima vind dat ze nu
een stapje terug heeft gedaan, heeft
ze nooit een hekel aan haar werk
gehad. “Ik voelde mij thuis in die
mannenwereld. Ze mochten met mij
wel een grapje maken hoor. Toen ik
op kantoor begon hadden we daar nog
geen toiletten bij. Daarvoor moest ik
naar de kantine en dat ging alleen via
een kleedkamer.

Lydia met oud-trainer Rob Jacobs in Loge veertien van Harry Ballemaker.

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

En als semi profs startte toen de
training om half vier ‘s middags. Ik
ging dus vóór die tijd naar het toilet.
Soms was er een speler wat vroeger en
zo stond ik een keer oog in oog met de
blote Ier Sammy Morgan. Hij schrok
niet, ik wel. Later kregen we wel
toiletten bij het kantoor en daar was
ook een kleine sauna bij. We hadden
toen ‘dollers’ als Ronald Lengkeek en
Piet Wijnberg die naar de sauna gingen. Die deden een handdoek om als
ze naar kantoor kwamen om mij iets
te vragen. Ja, dan viel natuurlijk dat
handdoekje per ongeluk en moest ik
rood kleuren. Maar dat deed ik niet zo
snel. Ik was al door de wol geverfd.”
Ze kreeg verkering met Ton van ’t
Hoff in de kroeg en hij was toen speler
bij Neptunus. Later speelde Ton in het
eerste van de Sparta amateurs maar
toen kenden ze elkaar al een poosje.
Dit jaar gaan ze een halve eeuw met
elkaar waarvan dertig jaar getrouwd.
Samen op en langs het veld en naar
de kroeg. De favoriete bar was de
Don Kozak van Harry Ballemaker
op de Mauritsweg. “Onze favoriete
zaak!”, herinnert ze zich nog goed. We
woonden al in Spijkenisse en gingen

dan zondagavond na de wedstrijd
altijd nog wel een uurtje naar de Don
Kozak. Daar zag je werkelijk iedereen
die iets met voetbal te maken had.
Voetballers van Feyenoord, Sparta,
Neptunus, Excelsior ja, eigenlijk van
alle Rotterdamse ploegen.”.
Lid van Verdienste
In april dit jaar werd Lydia, voorafgaand aan de wedstrijd tegen sc
Heerenveen, benoemd tot Lid van
Verdienste van Sparta. Zij heeft meerdere administratieve functies bekleed
en was ook getuige van vele hoogteen dieptepunten uit de clubgeschiedenis. Zij was bijvoorbeeld aanwezig bij
‘Het Wonder van Hamburg’ in 1985
en ging, samen met andere betrokken
Spartanen, 5 jaar geleden nog een keer
terug naar het Volkspark Stadion in
Hamburg.
Het bestuur en directie hebben Lydia
bedankt voor haar jarenlange inzet
voor Sparta en spraken, middels deze
onderscheiding, hun waardering voor
haar uit.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

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.

010 418 23 33 | www.hess.nl
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Afscheid op maat, omdat geen mens hetzelfde is…
In de voorbereiding of als het moment daar is. Bijzonder
Vaarwel organiseert een passend en uniek afscheid,
geheel naar jullie wensen.

- UITGEVERIJ-

Deze kinderboeken zijn nu verkrijgbaar via www.ikverhaal.nl of uw boekhandel

Wendy en Joyce zijn 24/7
bereikbaar op 010 – 304 6373
www.bijzondervaarwel.nl
info@bijzondervaarwel.nl

www.ikverhaal.nl

VOLG
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

OP FACEBOOK

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Al 40 jaar in Rotterdam!

er
lekkeen

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



eerdere krant
teruglezen?

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

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u
hierin te begeleiden.

Wilt u nog
even

Deze is ook
online te bekijken!

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

www.deoudrotterdammer.nl

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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Muzikale familie in gezellig Charlois
Naarmate je ouder wordt komen jeugdherinneringen boven. Ik ben geboren in 1939 in de Voetjesstraat, later verhuisden mijn ouders naar de Walchersestraat. Mijn hele jeugd heb ik in Charlois
doorgebracht en direct na de oorlog merkte je dat veel mensen behoefte hadden om de schouders
eronder te zetten om weer te proberen een ander leven te gaan opbouwen.
gevraagd. De repetitie werd gehouden
in een lokaal aan de Wolphaertsstraat
en de voorzitter van de heer Smaling.
Ik heb me er aangemeld en na enkele
weken oefenen met circa 20 jongens
en meisjes klonk het al heel aardig. In
overleg werd een uniform ontworpen,
maar de ouders moesten dit wel zelf
maken met de opgegeven kleuren. Ons
eerste optreden, onder de naam De
Jonge Garde, was een groot succes en
de belangstelling was groot.
Trompetterkorps
Na de lagere en middelbare schoolperiode hoorde ik dat de organist van de

Met het muziekkorps de straat op.

CCtje

Gereformeerde Kerk aan de Carnissesingel, Wim Hardenbol, samen
met Henk de Geus een tambour- en
trompettercorps hadden opgericht. De
naam was ‘Ahoy’. Dit leek mij super
en ik heb me aangemeld. Geoefend werd in de fabriekshal aan de
Sluisjesdijk. Bij mijn eerste repetitie
bleek wel dat de meeste leden al de
nodige ervaring hadden. Het was
een gezellige tijd en ook hier werd
gediscussieerd over het uniform. Het
gekozen ontwerp was een succes,
want tijdens het eerste optreden was
men in Charlois dolenthousiast, zowel
over de kleding als de muziek. In de
media werd uitgebreid en positief
gereageerd en het gevolg was dat er
regelmatig aanvragen binnen kwamen
om op te treden. Niet alleen op speciale- en feestdagen, maar onder andere
ook een kleine theatertoernee met het
radiomeisjeskoor ‘Sweet sixteen’ van
Lex Karsemeijer.
Meelfabriek
De familie van mijn moeders kant was
muzikaal. Mijn opa sloeg de grote
trom bij muziekvereniging Crescendo
in Charlois en zijn drie zonen speelden

Optreden van Ahoy.

onder andere trombone, trompet en
saxofoon. Een van hen, oom Leen,
werkte bij de MENEBA (Meelfabriek
Nederlandse Bakkerijen) aan de Brielselaan en hij speelde saxofoon in het
harmonieorkest van dit bedrijf.
Oom Leen vertelde een keer dat zij
nog enkele tamboers zochten, omdat
ze regelmatig ook buiten moesten optreden, bijvoorbeeld bij een serenade
van een jubilaris, het openen van een
school , speeltuin of een aubade. Ik
heb me aangemeld en ook hier trof ik
een heel gezellige sfeer.
Trommelles kregen we van de heer
Leen Herkemeijer en hij elf verzorgde
het slagwerk bij het orkest. De algehele leiding berustte bij de heer Koster,
tevens dirigent van de Politiekapel uit
Rotterdam.

Tambour-maitre
Het laatste jaar voor ik naar militaire
dienst moest vertrok onze tambour
maitre Arie Weeda en werd gevraagd
of ik zijn plaats wilde innemen. Een
heel aparte ervaring, zeker toen wij
een serenade brachten op zijn trouwdag. Dit werd gevierd op het adres van
zijn schoonouders in de Kruizemuntstraat.
Helaas kwam de dienstplicht en moest
in noodgedwongen alle leuke dingen
vaarwel zeggen.
Wim Sakko
brosa@ziggo.nl

“Zwartjan de vakman”

Eerst even een vraagje.
Zoals u misschien weet heb ik ’n hond. Dan heb je nog een beetje
aanspraak. Hij zegt wel niks terug, maar dat doe ik dan voor hem. “Hoe
gaat het met je Blake?” “Nou dat zie je toch baas, ik lig lekker onder je
bureau.” “Ja, dat zie ik wel, maar daarom mag ik er toch wel naar vragen. Anders is het weer: wat schenk je toch weinig aandacht aan me.”
“Nou baas, nou doe je net of ik altijd loop te klagen…”
Enzovoorts enzovoorts, ik vul zijn zinnen in en zo krijgen we een interessante
dialoog. Blake is een Riesenschnauzer en
hij is zo zwart als de nacht. Als ik voor het
slapen gaan nog even met hem de tuin in
ga profiteert hij daar van door ogenblikkelijk in het duister te verdwijnen. Als ik dan
bij zijn kennel sta en hem roep, ik wil dan
ook naar bed, dan doet ie soms of hij mij
niet hoort. Maar de laatste tijd rekent ie dan
buiten de waard want dan roep ik: “Bekijk
het maar..! “ en ga mijn huis binnen. Hij is
dan wel zo wijs zelf zijn beschuttende stro
op te zoeken, dat zie ik met mijn zaklantaarn.
Blake spreek je natuurlijk uit als “Bleek”.
Dus ik noem hem ook wel eens Bleekneus.
Of Bleke Bet, dat was voor de oorlog naar
ik meen een film of een operette, ik geloof
met Louis en Henriette (Heintje) Davids.
(Deze Heintje heb ik als tienjarige zien

optreden in 1950 in het Park tijdens
“Rotterdam Ahoy”, dat was een grote
openlucht-tentoonstelling, maar dat weet
u nog wel. Er was een groot podium waar
de beroemde artiesten van toen optraden,
zoals Lou Bandy, de Wama’s, en Willie
Vervoort, de man van het Wederopbouwliedje
“Cheerio, cheerio, in Holland daar zingen
ze zo,
Weg met de zorgen en weg met verdriet,
We komen er wel ook al zijn we d’r niet…”
En Heintje dus. Ze zong liedjes van Louis,
die ze steevast aankondigde als “Mijn
onvergetelijke broer”, Louis was in ’39
overleden, had de Jodenvervolging dus
gelukkig niet meegemaakt en Heintje had
alles overleefd. Het was een klein dik
vrouwtje met een stem als een klok maar
toen al enigszins slecht ter been. Op een
gegeven moment zong ze een lied “’k Moet

het eerst nog ’s zien”. En zoals dat ging in
die tijd, gebood ze dat de mensen het refrein mee moesten zingen, te beginnen met
de vrouwen. Die hadden net de eerste regel
ingezet toen Heintje riep: “Stop! D’r zingt
‘n vent mee!” Die dingen vergeet je niet.)
Maar ik had het over Blake. Vanwege
zijn zwartheid noem ik hem ook weleens
Zwartsmoel. En soms hoor ik mij roepen
“Zwartjan de vakman!”
En nu komt mijn vraag: weet iemand hoe
ik daar aan kom? Ik herinner mij dat het
een advertentie voor een zaak was, in de
krant, maar wat voor zaak? In wat voor
genre bedrijf was deze Zwartjan de grote
vakman? Wie was hij? Had het iets met
kachels te maken?
Om de een of andere reden moet ik ook
denken aan “Kitje Kool””, weet u dat nog?
Dat was inderdaad een kolenkit met een
gezicht, en die stond op het Marconiplein
op het dak van een gebouwtje om zijn as te
draaien. Als wij met de tram, was het lijn
acht, van Zuid eerst met lijn drie, overstappen achter de Coolsingel, naar mijn oma
in de Zweedse straat gingen, kwamen wij
daar langs. Heeft dat iets met Zwartjan te
maken?

foto: Peter Tetteroo

Ook het verenigingsleven kwam tot
leven. Er kwamen clubjes voor de
voetbal, hand- en korfbal, zwemmen,
zanggroepjes maar ook om muziek te
maken. Direct na de oorlog kwam ik
terecht op de lagere Julianaschool aan
het Maastunnelplein met bovenmeester Van Beek. Het beruchte plein waar
de stoomtram (‘Moordenaartje’) van
de RTM, de Rotterdamse Tramweg
Maatschappij, over kwam om via de
Boergoense vliet door te rijden naar de
Zuid-Hollandse eilanden.
Op school hoorde ik dat er een
tambour- en pijperclub was opgericht
er er dus jongens en meisjes werden

Wie het mij kan vertellen zal ik in mijn
gebeden gedenken…
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Uitvaartverzorging

Rob de Woningontruimer

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

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

Onze diensten:

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

0181 - 72 81 00

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

www.abovouitvaart.nl

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
COMPUTERHULP
AAN HUIS

Tel.

06-19160110 / 010-8485408


VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.



info@computerstoday.nl

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

KvK nummer 24448641

Bel 0180-820244
0653 438 087

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!
TaVa
TaVa
Z^ZsZ/E's/͗ϬϲϮϮϰϭϰϯϬϳ
BEL
0180
- 820244
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider

d͘͘͘ϭϱK<d͙͘͘^hE^,/EKz͛^
d͘͘͘ϭϵEKs͙͙͙͘͘͘hK:Z^z
/ZdZ'͙:͛dKKd:
tK͘ϭϮͬϮϲK<d͙͙͘͘>/EE
Tamara
Tamara Helbig-Vaartjes
Helbig-Vaartjes

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

D/>͗ŝŶĨŽΛďŽŽƚƌŝũƐďĞƌŐĞŶ͘Ŷů

ĨŵĞƚŝŶŐϲǆϰĐŵďƌĞĞĚ

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

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

>>E^dEEΘE^<KWW>^

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Kleine zelfstandige en particulier,
koopt zijn banden hier!

E^E/EZ/:^Z'E



verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Ook
een
Reservewielen
Opruiming
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?
Elke zaterdag opruiming!
Heeft u een reserveband/wiel nodig?

www.computerstoday.nl

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

24 uur bereikbaar

info@abovouitvaart.nl
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Sfeervol € 2.375,Compact € 3.895,-

Nieuwerkerk
Nieuwerkerkaan
aanden
denIJssel
IJssel
06-15
06-1554
5493
9356
56//24/7
24/7
TaVa
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
Uitvaartbegeleiding
www.tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Budget € 1.495,Compleet € 4.195,-

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 /(dag
24/7en nacht)
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

uitvaartbegeleiding
uitvaartbegeleiding
CU

uitvaartbegeleiding

ontvangt u voor

ontvangt u voor
•
•
•
••
•
•
•
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Nr. 272

Fietsen en lopen over Van Brienenoordbrug
N
Natuurlijk hadden veel lezers de foto van Ken je dit nog nummer 272
herkend. De Van Brienenoordbrug. En meer specifiek het fietspad van
de brug. We vroegen lezers weer om hun eigen ervaringen op papier te
zetten of te mailen. Dat leverde weer mooie anekdotes op. Leest u zelf maar!

Christos Faasse: “Dit is foto no. 272 van de
eerste boog van de Van Brienenoordbrug op de
A16 richting Den Haag-Utrecht, want de brug
bestaat nu uit twee bogen en acht verkeersstroken. Ik ging dikwijls vissen onder deze bogen in
de maas bij IJsselmonde en de veerpont op het
IJsselmondse hoofd.”
Ger Voorhout: “In een voor mij heel grijs verleden duikt ineens de Van Brienenoordbrug op
toen het nog echt de Van Brienenoordbrug was,
gezien van zuid naar noord. Beklommen op de
ﬁets en of de brommer. Het heeft mij heel wat
tijd bespaard zo om op zuid te komen.”
Ria de Graaf-Bakker: “Dit is de Van Brienenoordbrug met één gedeelte. Ik deed in 1995 weer
mee met de Bruggenloop. De eerste keer liep ik
met mijn zoon, toen 11 km. De laatste keer in
1995 met mijn dochter 16 km. Wel zwaar al die
bruggen, maar een leuke belevenis.”
Steef Kijne: “Aan het begin van mijn atletiekcarrière zocht ik naar mogelijkheden om sneller
te worden. Ik trainde hard en veel en ook de
Van Brienenoordbrug lag in mijn parkoersen.
Om de 100 meter stond een bordje. Ik mat in
centimeters na, en het klopte. Ik zette 1000
meter uit: 200 meter omhoog en daarna 800
meter naar beneden. Zo hard mogelijk omhoog
om de verzuring en vermoeidheid te krijgen en
dan keihard die helling af. Ik denk dat niemand
sneller heeft gelopen dan ik: 2 min 25 op die
1000 meter. Zo kreeg ik een maximale uitslag

van de gewrichten onder zuurstofschuld. Ik heb
daardoor veel wedstrijden gewonnen door mijn
eindsprint, 8 x Nederlands kampioen en wereldkampioen bij de 3000 meter steeple -chase Masters in Buffalo. Maar soms was ik op een lange
duurloop wel erg moe als ik het hoogste punt
bereikte. Maar dat hebben heel veel ﬁetsers ook
ervaren! Later werd de tweede Brienenoordbrug
gebouwd en voordat-ie klaar was, rende ik daar
maanden, springend over de gaten, obstakels,
betonvlechtwerk en ook op de nog onbereden
snelweg beneden.”
Gerard Klein: “In 1971 was het nog verboden de
Van Brienenoordbrug met de ﬁets te beklimmen.
Toen ik als 12-jarige op de ﬁets vanuit Hordijkerveld naar de GSR in Kralingen moest, nam ik
de eerste dagen dan ook braaf de pont vanaf het
IJsselmondse Hoofd naar het Zalmhuis. Samen
met vriend Jaap vonden we de Van Brienenoordbrug toch spannender en stoerder. Met een
gezonde dosis burgerlijke ongehoorzaamheid
namen we dus al snel dagelijks de klim over
die grote brug. Omhoog was hard werken, maar
naar beneden een groot avontuur met hoge
snelheden.”
Hans van Houdt: “In 1965, het jaar waarop de
Van Brienenoordbrug open ging, was ik een
enthousiast, maar weinig succesvol wielrenner. Een zestig-urige werkweek met een karige
beloning verhinderde dat ik de nodige trainingskilometers kon maken. Als het even kon, reed
ik woonachtig in Kralingen wel mijn trainings-
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rondje over de Nesserdijk richting Gouda. Een
vlak parkoers met als tegenstander de wind, die
je soms mee, maar meestal tegen had. Blij met
de brug waren dan ook de wielrenners, die net
als ik geen tijd en/of geld hadden om ons op
de heuvels van Limburg te bekwamen in het
klimmen. De Van Brienenoordbrug was derhalve
een mooi alternatief, hard kwam echter de dreun
aan, nadat de autoriteiten hadden besloten om
de brug tot verboden gebied voor ﬁetsers te
verklaren. Maar ja, je bent jong en je wil wat,
menig malen ben ik dan omhoog gereden, een
lekkere klim, maar niet echt zwaar, plezant om
hem te berijden. Tot op zekere dag, ik was net
boven ik het geluid van een motor hoorde. Een
politiemotor nog wel met een barse agent er op.
Ik hoop niet dat het agent Han Karelse was, die
altijd zulke positieve stukjes over politie in de
Oud-Rotterdammer schrijft, maar deze agent
op de motor zei alleen tegen mij; “Je krijg een
bekeuring.’’ Als verklaring vertelde hij mij na
enig aandringen nog wel dat oudere ﬁetsers
halverwege moesten afstappen en dat dit een
gevaar voor was de brommers, die wel van het
ﬁetspad gebruik mochten maken Verder dat het
mij 5 gulden ging kosten, een ﬂinke hap uit mijn
salaris. Gelukkig zijn de autoriteiten later op hun
malle plannen teruggekeerd en is de brug een
favoriete klim voor de wielrenners is geworden.”
Johan van Dam: “Deze ken ik heel goed. De Van
Brienenoordbrug. Ik ben opgegroeid in IJsselmonde en ging vaak ﬁetsen naar de andere kant.
Het was ﬂink klimmen, leuk als je jong bent, nu
veel moeiiljker. Ik wou vroeger graag naar Zuid-

Ken je dit nog? Hier wordt iemand gehuldigd. Waarom? Door wie? En waar? En wie is dat mannetje op
de voorgrond met de cheque in zijn handen? Veel vragen. Hopelijk heeft u de antwoorden en weet u er
een verhaal of anekdote bij. Zet uw herinneringen erover op papier of in een mail en stuur die ons toe,
zodat we het in een volgende aﬂevering met de lezers kunnen delen. Mail naar: info@deoudrotterdammer.nl of schrijf naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.

Limburg en oefende zo voor de echte heuvels.
Ik ging ook wel met het bootje over. Vooral met
hardewind is de rit heel lastig. Naar beneden de
bocht door was het leukste.”
Peter Schilthuizen: “Capellenaar André Miltenburg vertelde mij jaren geleden een mooi verhaal. Thuis bood hij met zijn vrouw regelmatig
onderdak aan buitenlandse wielrenners die in
Nederland wedstrijden kwamen rijden. Op een
zekere dag ging het nog wat verder. De Zweedse
profrenner Tobias Ludvigsson kwam bij hen een
paar maanden logeren. Om te kunnen trainen
in de winter, als er in Zweden waarschijnlijk
sneeuw lag en het te koud was, en om dichter bij
de wedstrijden in België en Frankrijk te wonen.
Eén van zijn eerste vragen van Ludvigsson toen
hij in Capelle bij André zijn intrek nam was:
“Waar zijn hier de bergen?” André moest eerst
even lachen, want ons land is zo plat als een pannenkoek op een paar heuveltjes in Limburg na.
Maar die liggen zo’n 200 kilometer verderop.
Toen bedacht hij zich en zei: “Je moet naar de
Van Brienenoordbrug. Eenmaal uitgelegd waar
dat was, toog de Zweed gedwee naar het ﬁetspad
op de brug en nam het voortaan in z’n trainingsrondjes mee. Later werd hij een gewaardeerd
profrenner in het peloton, die vooral in tijdritten
goed uit de voeten kan. Een echte klimmer is het
nooit geworden... Ludvigsson rijdt nog steeds
mee tussen kanjers als Evenepoel, Van Aert en
Van der Poel. De basis voor zijn carrière werd
dus gelegd in... Rotterdam. Op de Van Brienenoordbrug. Niet tan? Nou dan!”

Atleet Steef Kijne sprint in alle vroegte over de Van Brienenoordbrug in aanbouw.
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,2lti5jd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Keuze
uit ruim

100

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00

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

Tel.: 010-4194010

In de hele regio Zuid-Holland
NU BESTELLEN:

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

Mijn moeder belt me met de afstandsbediening.
Daarmee krijgt ze me niet te pakken.
Bellen met de afstandsbediening?
De moeder van Eva heeft dementie. Eva: “Er kwam heel veel
op me af toen mijn moeder de
diagnose dementie kreeg. Ineens
kwamen we in een mallemolen
terecht, van ziekenhuisbezoeken tot gekke situaties thuis. Ze

probeerde me te bellen met de
afstandsbediening, dat verzin je
toch niet?
Ik ben heel blij dat Mantelfoon er
is, zij hebben meegekeken welke
hulp en ondersteuning er in onze

situatie passend was. Ik
heb nu overzicht, we hebben een casemanager en
ik heb af en toe tijd voor
mezelf.”

Mantelfoon helpt mantelzorgers verder
Als je zorgt voor iemand met
dementie kom je soms in gekke
situaties terecht. Waarschijnlijk

heb je veel vragen. Weet jij waar
en bij wie je terecht kunt?

Mantelfoon beantwoordt jouw
vragen. We bieden een luisterend oor
en staan je bij met raad en daad.

Meest gestelde vragen over dementie & mantelzorg
Bij Mantelfoon krijgen we
regelmatig vragen die te maken
hebben met dementie en
mantelzorg.
De top 3 van meest gestelde vragen in de categorie dementie:

• Ik zorg dagelijks voor mijn
vader met dementie. Ik heb
hierbij ondersteuning nodig.
Iemand die af en toe de zorg
overneemt, zodat ik even kan
opladen. Weten jullie welke
ondersteuningsmogelijkheden
er zijn?

• Mijn moeder heeft vergevorderde dementie. Ik heb soms
een luisterend oor nodig en wil
graag mijn ervaringen uitwisselen met mensen die in een
gelijksoortige situaties zitten.
Zijn er groepen waar ik mij kan
aanmelden?

• Ik ben sinds kort mantelzorger
van mijn broer met dementie.
Ik weet eigenlijk niet wat het
mantelzorgen inhoudt en wat
er bij komt kijken. Kunnen jullie
mij hierover informeren?

Zijn deze vragen herkenbaar voor jou of heb je een andere mantelzorgvraag?
Het antwoord verschilt per persoon en situatie. Mantelfoon kijkt mee naar jouw situatie en welk aanbod er in jouw wijk is.
Bel Mantelfoon gratis via 0800 - 777 33 33 (dag en nacht) of chat via www.mantelfoon.nl.

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS | www.mantelfoon.nl

Er komt veel op je af als je zorgt voor iemand met
dementie. Mantelfoon helpt mantelzorgers verder.
We luisteren naar je, denken mee en geven advies.
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Uit de praktijk
In de meeste families krijgt
dat de langstlevende ouder de
beschikking over de gehele
nalatenschap; precies zoals
de wet ook voorschrijft. Van
belang is daarbij wel dat de
erfdelen van de kinderen als
vordering op de langstlevende
ouder worden vastgelegd.
Als de langstlevende overlijdt kan de
vordering van de kinderen uitgekeerd
worden. Maar het komt ook voor dat de
langstlevende na overlijden van de partner eindelijk de vrijheid voelt te doen
wat zolang niet kon vanwege zorg, verantwoordelijkheden of huwelijk. Zo ook
de 80-jarige dame die na het overlijden
van haar man eindelijk die cruise kon
maken waar ze al zo lang naar uitkeek.
De kinderen vonden dat prima. Een
dochter vergezelde haar ook. Maar na
de eerste cruise had moeder de smaak te
pakken; zozeer dat de kinderen vreesden dat niets van hun erfenis overbleef.
Aan ons de vraag eens met moeder te
praten. Dat gesprek voerden we nooit,
want moeder heeft de beschikking over
de gehele nalatenschap en kan en mag
dus alles opmaken. Alleen bij uitzondering bepaalt de rechter nog wel eens dat
moeder alleen het vruchtgebruik krijgt
over de erfdelen van de kinderen en
het dus niet mag opmaken. Ook in een
testament kan anders bepaald zijn. Meer
weten over erfrechtelijke kwesties?
Maak een afspraak voor ons gratis
erfcoach-spreekuur. Bel: 010-3130823
of info@akto.nu.
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Schenken op papier?
Mijn vrouw en ik willen zoveel
mogelijk erfbelasting proberen te besparen. We overwegen schenkingen op papier te
doen uit de waarde van onze
woning, maar we hebben ook
voldoende contant geld. Wat
is wijsheid in deze; Schenken
in contanten of op papier?
Een papieren schenking wordt over
het algemeen gedaan, omdat de
beschikbare middelen (het vermogen)
vastzitten in de eigen woning of ander
onroerend goed, terwijl het wel zinvol
is om vermogen over te hevelen om
later erfbelasting te besparen. Met
een papieren schenking schenkt u
met behulp van een notariële akte een
bepaald bedrag om het vervolgens
direct weer terug te lenen van de
ontvanger. Vervolgens gaat u jaarlijks
6% rente betalen over uw schuld/het
bedrag dat u geschonken heeft. Met
een dergelijke papieren schenking
draagt u dus vermogen over op de
personen (meestal de kinderen) als
een voorschot op de erfenis of omdat

Vaste levertijd
Heeft u een product gekocht en daarvoor een vaste levertijd afgesproken,
bijvoorbeeld de verjaardag van een
persoon of een jubileum en wordt dat
wat u gekocht heeft niet geleverd op
de afgesproken datum dan kunt u de
koop ongedaan maken. U hoeft de leverancier van het product geen extra
levertijd te gunnen en u hoeft niet te
betalen. Heeft u vooraf het verschuldigde bedrag al voldaan dan moet de
leverancier u dit terugbetalen.
Ongelijk schenken
Het komt voor dat een of meerdere
kinderen uit een gezin meer schenkingen ontvangen van hun ouders
dan de andere kinderen. Dat hoeft
niet per se erg te zijn als de ouders de
schenkingen met inbreng schenken of
verplichte inbreng in hun testament
opnemen. De schenkingen die de kinderen hebben ontvangen worden dan
opgeteld bij wat de ouders nalaten en
daarna pas verdeeld. De kinderen die
meer geschonken hebben gekregen,
ontvangen dan minder uit de erfenis
of moeten in het ergste geval de
andere kinderen uitbetalen. Door de
inbreng krijgen uiteindelijk alle kinderen weer evenveel. Is de inbreng

u het ze gunt. Hoewel u met de
papieren schenking dus over hetgeen
u geschonken heeft, kunt blijven
beschikken, heeft u op deze manier
wel een deel van uw vermogen overgeheveld waardoor uw nalatenschap
kleiner is en er later minder erfbelasting verschuldigd zal zijn.
Is uw vermogen zo groot dat de
ontvanger in het hoogste tarief
erfbelasting gaat betalen (20% voor
kinderen en 40% voor niet-kinderen)

van de schenkingen niet verplicht dan
kunnen de verhoudingen wel scheef
liggen en kunnen de kinderen die
niet geschonken hebben gekregen
alleen beroep doen op hun legitieme
portie om toch nog wat te kunnen
ontvangen. Dit zal alleen bij erg grote
schenkingen soelaas bieden.
Legaat weigeren
Een legaat is een per testament
toegekend item uit de nalatenschap of
een geldbedrag. Het is een schuld in
de nalatenschap die door erfgenamen
voldaan moet worden. De legataris/
schuldeiser hoeft zijn legaat niet te
aanvaarden maar dan moet hij dat
ondubbelzinnig kenbaar maken. Dat
mag ook een deel van het legaat zijn.
De legataris wil bijvoorbeeld wel de
boeken hebben maar niet de boekenkast, of andersom. Een legaat van
een item uit de boedel moet direct
worden afgegeven, een geldbedrag

dan bespaart u met iedere €1.000 die
u schenkt €200 erfbelasting (houd wel
rekening met de kosten van de notaris). Kinderen betalen in het hoogste
tarief erfbelasting als dat wat ze als
erfenis ontvangen groter is dan hun
vrijstelling €21.559 en de bovengrens
van de eerste belastingschijf €130.425
(cijfers 2022). Blijft de erfenis daar
onder dan is er door kinderen 10%
erfbelasting verschuldigd en door alle
anderen 30% (zij hebben een vrijstelling van €2.274 in 2022). Kleinkin-

pas na zes maanden.
Uitbetaling erfenis
De afwikkeling van een nalatenschap
kan lang duren. Soms door onenigheid tussen erfgenamen of door
bezittingen in het buitenland of een
woning die maar niet verkocht wordt,
maar meestal ligt de vertraging bij
de Belastingdienst die een aanslag
moet opleggen. Vooral de aanslag
inkomstenbelasting kan lang duren.
Voor veel erfgenamen vaak te lang
want de erfenis kan pas uitgekeerd
worden wanneer de gehele nalatenschap is afgewikkeld (inclusief de
aanslagen inkomsten- en erfbelasting
en herberekening van toeslagen). Om
erfgenamen tegemoet te komen, kan
dan een voorschot worden uitgekeerd. Maar wees voorzichtig met
voorschotten want geld dat eenmaal
is uitgekeerd komt niet zomaar terug
als er toch tegenvallers blijken te zijn.

deren hebben een bijzonder tarief
van 18% en 36% en een vrijstelling
schenkbelasting van €2.274 in 2022.
De rente van 6% die u moet betalen,
kunt u overigens zien als een extra
vermogensoverdracht. Bedenk daarbij
wel dat u dit wel alle jaren beschikbaar moet hebben om deze constructie
te laten werken. Omdat u aangeeft
over voldoende contante middelen te
beschikken, kan een papieren schenking boven de vrijstelling – als de
kinderen uiteindelijk 20% erfbelasting
moeten gaan betalen – extra voordeel
opleveren. Zij betalen dan 10%
schenkbelasting in plaats van 20%
erfbelasting en de 6% rente helpt u
belastingvrij van uw contante vermogen af. Wat voor u de beste oplossing
is én ﬁnancieel haalbaar vraagt een
zorgvuldige voorbereiding.
Let op: de jaarlijkse rentebetaling is
verplicht. Verzuimt u die te betalen
dan wordt de papieren schenking toch
als erfenis gezien en heeft u de papieren schenking eigenlijk voor niets
gedaan. Blijf dus bij een verplicht
bij de notaris vastgelegde papieren
schenking jaarlijks de 6% rente betalen (eventueel met een automatische
overschrijving).

Stiekeme gebruikers Met
de huidige energieprijzen is het
nog meer zaak om op de kleintjes
te letten. Zo slurpen stand-by
apparaten ongemerkt energie. Tot
voor kort was het idee dat dat u
toch maar €25 per jaar kost. Inmiddels mogen we dat bedrag met drie
of vier keer vermenigvuldigen.
Zet dus overal waar een rood
lampje brandt het apparaat gewoon
helemaal uit. Dat spaart stroom en
helpt uw portemonnee.
Voorkom te grote schulden
Komt u in de ﬁnanciële problemen
door de dure boodschappen en de
hoge energieprijzen? Wacht niet te
lang met hulp vragen. Stap op tijd
naar hulpinstanties die u kunnen
helpen. In Rotterdam is de entree
daarvoor de Vraagwijzer. U kunt
langs gaan of een afspraak maken
via het internet of 14010.
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Bestel nu
uw BuurtPas
Met een lidmaatschap op BuurtPas
bent u verzekerd van een jaar lang
gemak, voordeel en zekerheid.

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld
Kerst in Trier aan de Moezel
5-daagse busreis

vanaf p.p.

All Inclusive Kerst in het Teutoburger Wald
6-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdnih01

Kerst in het Beierse Velburg
8-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 629
€ 719

www.dejongintra.nl/kdvel01

Meld u aan en word lid

vanaf p.p.

€ 739

www.dejongintra.nl/kdwen05

Kerst en oud & nieuw in de Alpenlanden
12-daagse busreis

U ontvangt aantrekkelijke kortingen op
onze diensten aan huis zoals de klussendienst, opticien, pedicure, kapper
en maaltijdservice. En wij hebben een
collectieve zorgverzekering bij
Zilveren Kruis.

vanaf p.p.

Kerst in sfeervol Wenen
8-daagse busreis

Diensten aan huis

€ 599

www.dejongintra.nl/kdtri01

www.dejongintra.nl/kdwdn02

vanaf p.p.

€ 1369

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

Langer thuis wonen met
gratis extra’s
De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp
en zorg om zelfstandig te kunnen blijven wonen maar ook vele extra's. Denk
bijvoorbeeld aan het gratis lenen van
krukken of een rollator of neem deel
aan onze gezellige activiteiten.

www.dejongintra.nl/kerstreizen

Net zoals ruim 6500 andere inwoners in onze regio. Met slechts één
telefoontje regelen wij dit voor u. De
BuurtPas kost u slechts € 19,75 per
jaar en is geldig voor alle inwonenden op één adres. Neem vandaag
nog contact op via telefoonnummer
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar
buurtpas@laurens.nl.

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

Bel 0180 - 457 803

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

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.

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

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 zakelijke en ﬁnanciële - aspecten rondom uw nalatenschap.
Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden
bij de afwikkeling.
Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

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

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

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
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Slangetje slikken
Mijn vraag waarom men de
inhoud van de maag onderzoekt om te zien of iemand
tuberculose in de longen heeft
stond nog maar net in De OudRotterdammer of ik kreeg al
antwoord.
Het was me duidelijk dat er moest
worden uitgezocht of er zich tuberkelbacillen in de longen van een patiënt
bevonden. Daarom moet er sputum
(slijm uit je luchtpijp en bronchiën,
spuug) worden onderzocht. De vriendelijke mevrouw Nel Oudijk legde
mij het als volgt uit: “’s Nachts wordt
opgehoest sputum onbewust doorgeslikt
en belandt in de maag waar het niet kan
worden aangetast door maagzuur want
sputum is zuurvast.”
Nu wordt het duidelijk waarom tbcpatiënten slangetje moesten slikken
waarbij de maaginhoud werd opgezogen. Sputum uit de longen wordt tijdens
de slaap onbewust doorgeslikt en komt
dan in de maag en daarom hevelt men
het sputum uit de maag om de maaginhoud te onderzoeken op tuberkelbacillen. Mevrouw Oudijk vertelt verder:
“Als iemand goed sputum ophoest,
hoeft dat opzuigen van maaginhoud
door dat slangetje niet.”
Ook dit lijkt me duidelijk want waarom
zou je iemand een vervelend onderzoek
laten ondergaan als je het sputum ook
kunt ophoesten. Nu kon het gebeuren
dat een tbc-patiënt aan wie gevraagd
werd wat sputum op te hoesten zich
er wat gemakkelijk vanaf maakte en
gewoon wat in de mond gevormd
speeksel in een potje spuugde. Als dit
werd onderzocht op de aanwezigheid
van tuberkelbacillen dan werden die
natuurlijk niet aangetroffen en zou
je kunnen denken dat de tbc-patiënt
genezen was. Daarom keek men in het
Bergwegziekenhuis eerst of iemand
goed sputum ophoestte en ging men pas
over op het slangetje slikken als er geen
goed sputum werd opgehoest.
Ter geruststelling: in deze eeuw wordt
de methode van het slangetje slikken
niet meer gebruikt. Mevrouw Oudijk
had een manier waarbij het slangetje slikken een stukje gemakkelijker
verliep. Ze zegt daarover: “Leuk was
het nooit maar ik gaf mensen een slok
water in de mond die ze, als ik met mijn
slangetje bij de keel kwam moesten
doorslikken. Dan werd het slangetje
mee weggeslikt naar de slokdarm en
kon probleemloos naar de maag worden
geschoven. Probeer zelf maar…”
Ik heb het niet geprobeerd maar dankzij
haar uitleg heb ik veel informatie
gekregen over het menselijk lichaam.
En we hebben nu antwoord op de
vraag waarom men de maaginhoud
onderzocht van iemand die een ziekte
in de longen had. Ik ben dankbaar dat
ik zo via DOR en mevrouw Oudijk een
ontbrekend puzzelstukje uit het verhaal
over mijn vader kreeg.
Johan Alderliesten

Dinsdag 18 oktober 2022

pagina 9

RoMeO zorgt
voor het RET-erfgoed
In 1927 werd de RET opgericht. Dit jaar bestaat
het Rotterdamse openbaar
vervoerbedrijf dus 95 jaar. Er
is dit jaar nog een belangrijke
organisatie in het Rotterdamse openbaar vervoer die iets
te vieren heeft. De Stichting
RoMeO, voluit Rotterdams
Openbaar Vervoer Museum
en exploitatie van oldtimers,
werd in 1997 opgericht en
bestaat dus 25 jaar.
De door RoMeO beheerde collectie
van Rotterdams erfgoed omvat ruim
80 historische voertuigen van de
RET en de bedrijven die vóór 1927
het openbaar vervoer in Rotterdam
verzorgden. Het oudste museumstuk
is een paardenomnibus die (vermoedelijk) uit 1878 dateert. De jongste voertuigen zijn trams van het type ZGT uit
1981, een metro/sneltram Type T uit
1981 en een MAN Lion’s City bus die
gebouwd is in 2008. Menige Rotterdammer zal aan deze voertuigen nog
wel herinneringen hebben. De overige
voertuigen dateren uit andere periodes
in de afgelopen anderhalve eeuw.
Rotterdam beschikt over een van de
meest volledige historische collecties van een stadsvervoerbedrijf
wereldwijd. De basis werd in 1927
gelegd door de eerste directeur van
de RET, Ir. J.G.J.C. Nieuwenhuis. Bij
de modernisering van het trambedrijf
besloot hij enkele oude trams voor het
nageslacht te bewaren.
In 1997 werden de historische collecties van de RET en particulieren
samengebracht onder de hoede van
RoMeO. Door de viering van beide
jubilea te verbinden wil Stichting RoMeO de waardering voor haar relatie
met de RET tot uitdrukking brengen.
Vrijwilligers
Vandaag de dag zorgen zo’n 160
vrijwilligers voor de historische trams,

Liefde voor historie
In tegenstelling tot wat vaak gedacht
wordt hebben lang niet alle RoMeOvrijwilligers een band met de RET als
werknemer of gepensioneerde. In de
werkplaatsen en op de trams en bussen
zijn vrouwen en mannen te vinden met
heel veel verschillende achtergronden,
van student tot monteur, ambtenaar,
ondernemer of arts. Wat hen bindt
is de liefde voor de historie van het
openbaar vervoer en voor de stad
Rotterdam.

bussen en metro’s, in de RET-garage
Sluisjesdijk en in de museumremise
aan de Kootsekade.
In goede samenwerking met de RET
rijden de historische trams over het
tramnet. Ze verlevendigen het stadsbeeld en laten jaarlijks duizenden toeristen op een unieke wijze kennisma-

ken met het moois van Rotterdam. De
opbrengsten van Citytour Lijn 10 en
de verhuurritten met trams en bussen
komen ten goede aan het onderhoud
van de museumstukken. Zo hebben de
RET en de stad weinig omkijken naar
het behoud van dit waardevolle Rotterdamse erfgoed.

Jubileum
RoMeO vierde het jubileum op zondag 16 oktober. En de Rotterdammers
konden daar van meegenieten. In de
ochtenduren doken verschillende historische trams en bussen als verrassing
voor de reizigers op in de reguliere
dienst op de tramlijnen 4, 7en 8 en de
buslijnen 32 en 44.
Vanaf vier uur ‘s middags trok een
parade van museumtrams en -bussen
vanaf het Oostplein door het centrum
van Rotterdam.
Oproep
RoMeO verwelkomt graag nieuwe
medewerkers, voor de meest uiteenlopende taken. U kunt bijvoorbeeld
sleutelen aan de bussen, trams en
metro’s, bedienen in de catering
tijdens de tramritten of als conducteur/
stadsgids het publiek door de stad
begeleiden. Ook in het museum en in
het historisch archief zijn altijd nieuwe
medewerkers welkom voor de meest
uiteenlopende taken. Dus als u zin
heeft in plezierig en ‘echt Rotterdams’
vrijwilligerswerk is dit uw kans. Zie
verder www.stichtingromeo.nl
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Concert blokfluitkwartet
Chroma Consort

Met Carmina Cromatica neemt het
Chroma Consort op zondag 30 oktober
in de H. Lambertuskerk de bezoeker
terug naar de tijd van Lassus tot Bach.
De blokfluit vierde toen hoogtij en de
polyfonie, waarbij allerlei melodieën
verweven zijn, ontwikkelde zich tot
grote hoogte. Die ontwikkeling laat het
Chroma Consort de bezoeker ten volle
beleven. Via Lassus, Dowland, Morley
en Coprario waaiert het concert verder
uit over de muziek uit de zeventiende
eeuw, met componisten als Sweelinck
en zijn Italiaanse tijdgenoten Frescobaldi
en Cima, Merula en later de Duitse componisten Buxtehude, Pachelbel en Bach.
Een tijdreis door de polyfone wereld van muziek, waar de luisteraar de vingers bij kan aflikken! Het concert in de
Lambertus begint om 15.15 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.)
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Zondag 30 oktober
Carmina Cromatica in Lambertuskerk

In de Heilige Lambertuskerk in Rotterdam begint
om 15:15 uur het concert ‘Carmina Cromatica’
door bloklfluitkwartet Chroma Consort met een
tijdreis door de polyfone muziek in renaissance en
barok. De H. Lambertuskerk is aan de Oostzeedijk
Beneden 1-3 (hoek Hoflaan), Rotterdam-Kralingen. Toegang vrij, collecte na afloop (richtbedrag
€ 10,-- p.p.)

Sinfonia brengt een avond Chopin en Schubert in De Doelen

Onder leiding van Conrad van Alphen geeft Simfonia op 4 november een concert in De Doelen. Op het programma
staat muziek van Schubert en Chopin.Nikolai Lugansky speelt voor u het eerste pianoconcert van Chopin. Daarna
volgt de derde symfonie van Schubert. Lees meer elders op deze pagina’s.

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober

Van Laura Fygi tot een ode aan
The Everly Brothers

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

30 uur Wonderful Things in
Kunsthal Rotterdam

Dompel je onder in de spectaculaire
tentoonstelling Wonderful Things en vele
andere tentoonstellingen. Al je zintuigen
worden geprikkeld tijdens een feestelijk
programma vol activiteiten: van een magische aftrap met illusionist Victor Mids tot
aan een ontbijtconcert met het DoelenEnsemble. Lees meer op deze pagina.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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?

s
i
t
a
Gr alyse
an
bril

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?
Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige en multifocaalspecialist.

t/m
ngd 22
e
l
r
ve
20
1029-

Vrijdag 4 november
Concert Sinfonia met Nikolai Lugansky in De Doelen

Kom op 4 november naar de Doelen in Rotterdam. Nikolai Lugansky speelt voor u het eerste
pianoconcert van Chopin. hij tovert werkelijk met klanken! De derde symfonie van Schubert geeft
de avond de vreugde die we in deze tijd zo nodig hebben. Geef uzelf een avond uit cadeau Een
ontspannen en muzikale avond was nog nooit zo binnen handbereik. Voor slechts € 28 per kaart
bent u er bij. Jongeren t/m 26 jaar betalen € 10 per kaart. Kaarten: sinfoniarotterdam.nl

CB

We
rijb
Rot
digi

Tel. 010 236 1939

Keu
Keu
Loc
P. B
Gra

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

Bel
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Goud, zilver en militaria

Zondag 20 november en daarna

Zondagochtendconcerten in De Doelen Rotterdam en World Forum Den
Haag

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

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.

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd
geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie:
030-6063944.

Kunst en curiosa

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

30 uur Wonderful Things in Kunsthal Rotterdam

Op 1 november 2022 bestaat Kunsthal Rotterdam dertig jaar. Dit vieren ze in het laatste weekend van oktober
met een dertig uur durend feest. Van zaterdag 29 oktober 12:00 uur tot zondag 30 oktober 18:00 uur voert de
Kunsthal je mee in de droomwerelden van fashion fotograaf Tim Walker. Dompel u onder in de spectaculaire
tentoonstelling Wonderful Things en vele andere tentoonstellingen. Alle zintuigen worden geprikkeld tijdens een
feestelijk programma vol activiteiten: van een magische aftrap met illusionist Victor Mids, een fashion photo
shoot, tot een nachtelijke tekensessie en feest, een ontbijtconcert met het DoelenEnsemble en nog veel meer. Op
zondag is er van alles te doen voor families en kinderen. Het weekend sluit af met de feestelijke lancering van
het jubileumboek ‘30 jaar Kunsthal’. Bent u erbij?
Kijk voor het hele programma en tickets op www.kunsthal.nl/30jaar

Elke donderdag

RONDVAARTEN · 2022

WOENSDAG 16 NOVEMBER
11:30uur tot 14:30uur

GA GE ZE LLI G VA RE N!
BRUNCH CRUISE

BINGO CRUISE

v.a. € 54,50

Vanaf

Uitgebreid brunchen tijdens een € 49,50
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live
muziek & entertainment.

Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak 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.

BR RIJBEWIJSKEURINGEN

ekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
bewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
tterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
itaal voor u indienen.

uring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
uring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
catie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr
cbr
atis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.

l voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Okt 30
Nov 13, 27
Dec 11, 18, 26*

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Voor een gezellige avond uit met
diner en entertainment!

10 bingo kaarten | Lunchbuffet | Koffie of thee met gebak

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126
Vanaf

€ 67,50

Dinner

Incl. amuse, diner, dessert, live muziek &
entertainment.

Vanaf

€ 39,50

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

DAGTOCHTEN

Dec 16 Gouda

Dec 17 Dordrecht

MIDDAG CRUISE

Nov 16 Bingo Cruise
Dec 14 Workshop Cruise

Nov 24 Winter Cruise

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126
v.a. € 77,50

Cruise

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

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

70’s MOONLIGHT DINNER CRUISE
MBER
ZATERDAG 12 NOVE ur
u
19:00uur - 23:30

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

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126
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JOKE DUBBELT

www.venrooytandtechniek.nl

UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u
Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?

010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl
De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

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

Herdacht worden
zoals u bent
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�

Met CVU geeft u
de gewenste kleur
aan uw begrafenis
of crematie en
krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Bergweg 287
3037 EN
Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl
Uitvaartcentrum Bergweg

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

cvu.nl/ons-verhaal
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

NIEUW.

Reinigingsbalsem: zacht en

De Dr. Hauschka Reinigingsbalsem is ideaal voor ied
zoek is naar een toegankelijk product voor de dagelijkse r
romige textuur verandert in een reinigingsmelk die zac
lichte make-up verwijdert. Puur mineraal - voor iede
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Patronen verdwenen in de plomp
Ja, de militaire dienst van vroeger, die weet wat. Toch jammer dat het is opgeheven en dat je er
een kerel werd (?). Ach, er zit toch wel een grond van waarheid in. En het geldt in elk geval voor
mij. Want ik ging als een kind van 19 jaar in juni 1953 in militaire dienst in Ossendrecht.
Ik voelde mij nog zó een knulletje dat
ik mij niet kon voorstellen dat ofﬁcieren en onderofﬁcieren ook gewone
mensen waren die een vader en een
moeder of een vrouw hadden en ergens in een huis woonden en ‘s nachts
naar bed gingen om te slapen. Ik
keek op tegen een kampcommandant
die tot de verbeelding sprak: kolonel
Greter. Hij gaf een schildwacht bij de
kazernepoort drie extra dagen verlof
en iemand van wie een ﬁets tegen
een boom stond gaf hij “een week
verzwaard” en gooide ‘m in de cel.
Na de twee maanden rekrutentijd in
Ossendrecht volgden negen maanden
opleiding tot wachtmeester in de
Mauritskazerne in Ede. Uiteindelijk
werd ik via Haarlem en Velzen-Noord
geplaatst in de Alexander Kazerne in
de Van Alkemadelaan in Den Haag.
Daar werd ik ‘wachtmeester-munitie’,
belast met het beheer van en opslag en
uitgifte van munitie. Meestal oefenpatronen ‘punt 50’ voor de vierlingmitrailleurs. Maar ook wel de grote
oefenpatronen voor de luchtdoelafweerkanonnen, de 90mm patronen.
Tussen Wassenaar en Valkenburg ligt

het militaire complex Maaldrift. Het
staat daar vol met munitiebunkers.
Maandelijks moest ik munitie omwisselen en lege patronen inleveren.
De echte artillerie-schietoefeningen
vonden plaats in Den Helder. Wij
lagen dan een week in Fort Dirksz
Admiraal en dan werd er geschoten in
de duinen in het kamp Grote Keten.
Daar vloog dan een vliegtuigje (vanaf
De Kooij op Texel) die een rode zak
achter zich aan sleepte waarop werd
geschoten. Elke artillerist kreeg een
aantal patroonbanden voor de automatische ‘vierling mitrailleur’. Bijvoorbeeld vijf banden met elk 50 patronen.
Dat waren mooie koperen patronen,
5 mm dik en 10 cm lang. Elke vierde
patroon met een rood puntje. Mooi om
op de schoorsteenmantel te zetten.
Na aﬂoop van de schietoefening zat
ik naast de schietbaan om de lege
patroonhulzen weer in te nemen. Per
man 250 patronen uitgegeven, dus ook
weer 250 lege patroonhulzen innemen.
Maar lang niet iedereen leverde 250
patronen in. Hier en daar misten er wel
een paar. Of meer dan een paar. Dus ik
rapporteerde aan de commandant dat

ik 175 lege hulzen of scherpe patronen
tekort kwam. De volgende dag zouden
we terugrijden naar de kazerne in Den
Haag. Op het avondappèl werd meegedeeld dat er veel patronen ontbraken
en dat “een ieder die de schoen paste”
ze kon inleveren zonder kwalijke
gevolgen vóór 8 uur ‘s avonds. Elke
patroon die daarna nog zou worden
gevonden zou zeer kwalijke disciplinaire gevolgen hebben voor de man
bij wie ze werden aangetroffen. En
toen kwamen de mannen bij me langs:
“bedoelde U deze?” of “ik vond er nog
twee in mijn broekzak” of “ik zag en
nog 10 in het zand liggen”. Kortom ‘s
avonds ontbraken nog maar ruim 75
patronen/hulzen.
Kikkers
Op het ochtendappèl van de dag
van vertrek werd nogmaals meegedeeld dat nog meer dan 75 patronen
ontbraken en dat er nog een kwartier
gelegenheid was ze anoniem in te
leveren. Maar dat gebeurde niet. Om 8
uur zette de colonne zich in beweging.
We reden langs het kanaal richting
Alkmaar. Na een uur, ter hoogte van

het dorpje ‘t Zand stopte de colonne
en moesten we allemaal per bemanning naast de auto’s aantreden. Wat
er toen gebeurde… Blijkbaar zaten er
nogal wat kikkers in het gras langs het
kanaal. Langs de colonne weerklonk
van voor naar achter in het water
ploemp, ploemp, ploemp, afgewisseld
harder en zachter. Kennelijk van grote
of kleinere kikkers…
Terwijl de manschappen zich opstelden naast de auto’s kwamen in
vliegende vaart Volkswagenbusjes
aangestoven waaruit marechaussees
sprongen die zich met 2 man per auto
verspreidden over de colonne. Elke

auto werd minutieus doorzocht. Alle
plunjezakken, alle pukkels en alle
aangetreden artilleristen die naast
de auto’s stonden opgesteld werden
gefouilleerd. Dat leverde vrijwel niets
op. In de kazerne werden mij door
de commandant 8 patronen overhandigd. Hoeveel mannen een ﬂinke
‘douw’ gingen krijgen werd er niet bij
verteld. Maar wat de meesten zich wel
levendig herinnerden was het spontane
ploem...ploem .ploem, van alle kikkers
die schrokken toen de colonne stopte.
Aad van der Leer
aadvanderleer@ziggo.nl

Rijnmond
vanuit de wolken
21 april 1968: Rotterdam Euromast Parkhaven 21-4-1968. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

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

www.barthofmeester.nl
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Rotterdamse iconen
Maandkalender 2023

Groeten uit
IJsselmonde
deel 2

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

€ 12,95

100 Jaar Elektrische tram deel 2

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

€ 19,95

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

€ 39,95

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

€ 15,95
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De Oud-Rotterdammer Koffiemok
De enige echte ‘De
Oud-Rotterdammer
Koffiemok’ voor een lekker bakkie pleur. Een
uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

Prijs per stuk:

€ 14,25

Een fraai fotoboek
over 100 jaar elektrische trams die door
Rotterdam reden. In dit deel gaat het over de periode van 1955 tot 2005, de tijd die velen van ons in hun jeugd
hebben meegemaakt in Rotterdam. Met unieke foto’s, onder
andere van fotograaf en elektrische tramkenner Henk Mertens.

€ 22,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(onderzetters)
Een set van zes geinige onderzetters voor thee of koffie met
grappige Rotterdamse teksten,
iconische plaatjes van de Maasstad. Die mogen bij u thuis
natuurlijk ook niet ontbreken. De
onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus
onderzetters:

€ 24,25

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

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

€ 9,95

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

Ja, ik bestel:
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Rotterdamse Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Groeten uit IJsselmonde deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Scheurkalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse iconen Maandkalender 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

De Rotterdamse Hand
in Handdoek

€ 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

14,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
14,95
7,50
9,95
7,95
9,95
24,25
14,25
19,95
22,95
15,95
12,95

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

Email:
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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‘Wij waren de boefjes van het Witte Dorp’
Het Witte Dorp: mijn hele familie heeft er vanaf de bouw in 1926 gewoond in de Heuseveldt Barkastraat 28 en 29, tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben er zelf geboren op 26 november 1930
in de Dremmelaarstraat, dus ik spreek over het oude Witte Dorp toen er winkels waren op het Damloperplein (het pleintje), zoals, de levensmiddelenzaak (Caspers), een snoepwinkeltje (Vielvoye),
een groenteboer, een drogist,een melkboer enzovoorts.
Toen was er ook veel op het gebied
van ontspanning, zoals een toneelvereniging, fietsclub en de vrijwillige
brandweer, want HWD had ook een
brandspuithuisje met een bluswagen
(Spuit 55), en natuurlijk niet te vergeten de voetbalvereniging HWD. Die
had later een eigen terrein en kantine
aan de Laanslootseweg in de Spaansepolder, tegenover de toenmalige
houthandel De Beukelaar. Dit terrein
en clubhuis was door witte dorpers
aangelegd en gebouwd. Helaas is dit
door een Duits bombardement in 1940
verloren gegaan.
Een broer van mijn moeder, Bram
Heuseveldt, (overleden), was met nog
drie vrienden, één van de oprichters
van de voetbalclub HWD. Volgens
zijn verhaal wilden ze een mondharmonicaclub oprichten, maar hadden
ze bij het tellen van hun zakgeld te
weinig om de mondorgels te kopen
en hebben ze voor het geld een leren
bal gekocht en de voetbalvereniging
H.W.D. opgericht. Mijn vader A.
Hooghuis werd later secretaris en
penningmeester B. Moerkerken en

Harpers voorzitter. Mijn opa en oma
Heuseveldt werkten er in de kantine.
De bewoners van HWD liepen weg
met hun verenigingen en hun dorp, het
was toen ook een hechte familie. Ik
ben een kind van één van die oud witte
dorpers en ben er opgegroeid als Stoffel Hooghuis, Ik heb na mijn geboorte
twee jaar in de Dremmelaarstraat
gewoond met mijn ouders en daarna
zijn we naar de Baardsestraat 29
verhuisd, waar we 30 jaar woonden. Ik
heb dus ook de Tweede Wereldoorlog
en Hongerwinter (44-45) in het dorp
meegemaakt en ben nu 91 jaar.
Over mijn jeugd in het dorp kan ik
een boek schrijven, want wij waren in
die tijd de boefjes van het Witte Dorp.
Kinderen die in Rotterdam woonden
en een dagje uit wilden, gingen dan
met hun ouders naar het Kralingsebos
of Hoek van Holland. Wij niet, wij
waren altijd uit en buiten, met onze
polder Oud Mathenesse in opbouw,
onze Merwedehaven, waar we ons zelf
zwemmen leerden en na de oorlog op
zeeboten uithingen voor sigaretten, en
op ons Vreelust, dat we meestal eerst

moesten schoonvechten van SpangenSchiedam of bovendijkse straten om
er zelf te kunnen voetballen, hoewel er
genoeg ruimte was. En later kregen we
de westerspeeltuin.
Achter het brandspuithuisje op het
pleintje stond vroeger de directiekeet van de bouw. Toen die keet na
de bouw van het dorp niet meer in
gebruik was, is het verhuurd en zat
er een kapper en een schoenmaker
(mijn opa Heuseveldt) in. De klandizie
was niet overweldigend vanwege de
crisistijd en de winter. Als het stil
was, gingen ze bij een potkacheltje
zitten klaverjassen. Wat ze in dat
kacheltje stookten weet ik niet maar
er kwam heel veel rook uit de pijp. Ik
was 9 jaar en met nog drie vriendjes
klommen we op het dak en legden
een tegel op de rokende pijp, waarna
we ons verstopten en afwachtten wat
er gebeurde. Komisch gezicht als je
de deur open zag vliegen en de heren
proestend er uit zag komen!
Palen trekken
In de Tweede Wereldoorlog haalde

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

R

Groepsfoto ter gelegenheid van het 2-jarig jubileum van de vrijwillige brandweer 1932-1934. Bo-

ik ‘s nachts van het Vreelust houten
palen van 4-5 meter uit het land
om in ons noodkacheltje te stoken.
Ze werden door de Wehrmacht op
elk grasland of open vlakte in de
buitenwijken neergezet om mogelijke
landingen van vliegtuigen tegen te
gaan. Op een nacht met Kerst (1944),
wilde ik met een losgewrikte paal
de Franselaan oversteken naar huis,
maar hoorde in het donker mensen
aankomen. Ik heb toen zeker half uur
in het gras met 22 graden vorst liggen
wachten tot ik kon oversteken. Wat
was het geval? Die mensen kwamen
uit Oud-Mathenesse en gingen naar de
kerk (kindje wiegen).Vanwege kerst

was er geen sperrtijd.
Terugdenkend aan vroeger moet ik aan
witte dorpers denken die ik uit het oog
verloren ben zoals Koen Hanegraaf,
de Jong, Wuyts, Peitsman, Reinders,
Harreman, de Graaf, Burghout, Haas,
Kooren, Baay en nog vele anderen. Ik
heb een geweldige, vrije jeugd gehad
ondanks de oorlog en spanningen. Ik
hoop van mijn oude vrienden, als die
nog leven ook nog wat herinneringen
te mogen lezen in deze krant. Ze kunnen mij ook mailen.
S.A. Hooghuis.
tel: 06-41094735
sethooghuis@hetnet.nl

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.

Willemsbrug
Persfotograaf Daniel van de Ven
(1929) runde vanaf de jaren vijftig zijn
eigen Centraal Fotopersbureau aan
de Spoorsingel. Hij heeft duizenden
foto’s in onze stad geschoten en kreeg
met name bekendheid vanwege zijn
maritieme foto’s. Hij was een prima
persfotograaf, dat zie je wel aan deze
foto. Wie staat er zó dichtbij om de
ultieme foto te maken? Precies! Wij
zien de huidige koning als 14-jarig
prinsje aan het koord trekken waarmee
de gloednieuwe Willemsbrug wordt
geopend. De datum? 1 juli 1981.
Wij zien volop actie. Dat komt door
burgemeester André van der Louw, die
Willem Alexander duidelijk met zijn
rechterarm ‘dirigeert’. De foto krijgt
extra kracht dankzij de charmante
pose van toenmalig koningin Beatrix.
Haar vlotte kleding en haar spontane
lach maakt mede de foto. Er woei een
aardig briesje, dat is duidelijk. Leuk,
dat blonde jochie uiterst links, met een
kodakje in zijn hand. Vermoedelijk
het zoontje van de burgemeester. Dit
linttrekken was de allereerste officiële
daad van de huidige koning, Hoe ik
aan deze bijzondere foto kom? Ik

kreeg de print van Daniel van de Ven.
Een paar jaar geleden werd hij met een
overzichtstentoonstelling geëerd in de
Kunsthal. Wat de Willemsbrug betreft,
die heeft zich al veertig jaar prima

gehouden als mooie, krachtige brug.
Curieus dat er rond 2027 nog een
derde brugverbinding bij komt vanaf
de Esch rechtstreeks naar Feyenoord.
Een moedig plan dat ‘Zuid’ absoluut

zal vitaliseren. Het wordt een brug met
twee autobanen (geen snelweg!) en
een aparte trambaan. Spannend hoor.
Hoe de brug moet gaan heten? Mijn
voorstel luidt: ‘Feyenoord Bridge’.

Op z’n Engels, dat blijft bij iedereen
hangen. En om aan te geven dat het
internationale karakter van onze stad
juist dáár dankzij Pincoffs ‘sprong
naar Zuid’ 150 jaar geleden begon!
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Grootste containerschip
Vrijdag 12 augustus zou om 14.00
uur het schip binnen komen in
Hoek van Holland. Mijn vriendin
en ik zaten onder het genot van
een lekker bakkie te verzinnen of
we er heen zouden gaan. Gezellig
op de fiets leek het ons wel leuk
om mee te maken. Om ongeveer
13.00 uur wij op de fiets richting
grote pier.
Toen we aankwamen bij het pleintje voor
de pier waar drie banken staan leek het ons
wel ﬁjn om daar te gaan zitten en, mooi
meegenomen, een goed uitzicht als het schip
langs zou komen. Het viel wel op dat er nog
niemand zat, maar we kwamen er al snel
achter waarom. Het was die dag snikheet
en dan ga je natuurlijk niet in de brandende
zon zitten. Wij wel, maar dat duurde maar
heel kort. Veel te heet. Er zaten wel mensen
te wachten maar heerlijk in de schaduw van
het gebouw aan het begin van de pier om
ook het wonder te zien. Wij onze ﬁetsen
gepakt en ook de schaduw opgezocht. Poeh,
wat hadden wij het warm. En we wisten
ook niet hoelang het nog kon duren. Daar
kwamen we veel later pas achter. Opeens
bedacht ik dat we ook in de schaduw
konden gaan zitten, want er staat op die plek
een grote boei. En om daar tegenaan te gaan
zitten leek een goed idee. Maar hij staat op
een soort vals plat van ongelijke stenen en
er zomaar gaan zitten lukte niet zo gemakkelijk. Eerst ging mijn vriendin achterste
oren zittend naar boven, maar kwam af en
toe in een kuil terecht. De stenen liggen niet
tegen elkaar aan. Maar het lukte uiteindelijk. Ze was boven. Toen ik. En na de slappe
lach zaten we best gezellig. Onder het genot
van een ﬂesje sinas tegen het uitdrogen kon
het wachten eindelijk beginnen. De tijd tikte
door maar in de verte was geen groot containerschip te bekennen. Dus van het zitten
op de ongelijke stenen kregen we genoeg en
wilden naar beneden. Staan lukte niet, want
dan kukelde je gelijk naar beneden. Dus
we schoven op onze kont voorzichtig naar
beneden. Maar joepie, het is ons toch gelukt
en we stonden weer rechtop. We zijn toen
maar naar de pier gewandeld. En maar turen
in de verte, maar helaas nog niets te zien.
En natuurlijk nog steeds heet. We gingen
toen maar even op het muurtje zitten. Nou,
het spreekwoord is wie zijn billen verbrand
moet op de blaren zitten. We hadden ze bijna. We stonden vlugger dan we waren gaan
zitten. We zijn toen maar naar onze ﬁetsen
terug gewandeld. Maar inmiddels was het
al ruim twee uur geweest dus ik ging kijken
op mijn mobiel of er over de aankomsttijd al
iets bekend was. Nou, de binnenkomst werd
verwacht om 18.00 uur . Ik heb mijn mobiel
maar even aan laten staan om het aan de
overige wachtenden te laten zien. Toen
hebben we toch maar besloten naar huis te
gaan. Ook een man vond dat hij lang genoeg
had gewacht. Het schip hebben we jammer
genoeg niet live gezien. Maar al met al was
het toch een gezellige dag. Veel gelachen
maar helaas door de verkeerde beweging bij
het naar beneden gaan bij de boei had mijn
vriendin haar rib gekneusd..
Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl
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1) De meest vreemde en in
omvang ook enorme transporten
kreeg König te verwerken. Foto
Anette Weeda-Paesens

Met dragline
naar Bagdad
Rinus Anker (geenranker@zonnet.nl) leest in Berkenwoude met plezier De Oud-Rotterdammer. De herinneringen aan het bedrijf Zwaartransport König maakte het een en ander bij
hem los. “Als jochie van 17 kwam ik als jongste bediende binnen bij transportbedrijf Wetram.
Ik ben er tot chauffeur opgeleid door Bob Kool, oud-chauffeur van König. Zijn vader was
er werkzaam als koetsier van een paardentractie. Op mijn 19de jaar maakte ik kennis met
Hans Heiszwolf, een ex-monteur van transportbedrijf Moerman en Robbers. En ook met
vrachtenplanner Floor van der Reijden.
Door zijn bemoeienis kwamen
veel ladingen hout van Duitsland.
Wetram vervoerde soortgelijke
ladingen hout, maar voor een paar
kwartjes meer vanwege een eerder
afgesloten contract. Floor van der
Reijden stond soms diep te zuchten
van ellende omdat wij die vrachten
kregen te vervoeren en zijn bedrijf
niet. Na een fusie is Moerman en
Robbers opgegaan in de Transportcentrale en Bemintex aan de
Oostzeedijk. Zelf maakte ik 26 jaar
vol bij Wetram totdat het bedrijf
werd verkocht aan PTI-Portbridge.
Dat was een dochteronderneming van Salen Göteborg, die de
bananen van Fyffes liet lossen in de
Merwehaven. Salen stuwadoorde al
20 jaar de opleggers van Wetram in
Felixstowe. Dat wisten wij werknemers niet, wel dat het bedrijf
sterk in partjes was opgedeeld. Het
zwaartransport werd meestal uitgevoerd door grotere expediteurs en
gespecialiseerde zeehavenexpediteurs. Ze waren actief in de grotere
Europee havens. Die opdrachtgevers hadden weinig met Rotterdam.
Veel van die vracht ging naar en

vanaf Antwerpen.
Korpershoek
Tot besluit: “Ik zoek al
jaren foto’s van de transportﬁrma Korpershoek.
Dat bedrijf en Wetram
vervoerden voor Hunter
Douglas. Foto’s van de
meeste vervoerders in en
om Rotterdam heb ik, maar
2) Een advertentie van Strooband in 1951 in het Rotnieuwe zijn welkom. Ik
terdamsch Parool. Illustratie Kees van Boven
heb er honderden en ook
combinatie gingen we in 1973 naar
85.000 afbeeldingen van zwaarBagdad om er een bulldozer en een
transport en -montage door heel de
dragline af te leveren. Ik woon in
wereld. Dus met schepen, treinen
Spijkenisse en ben geboren in Maren vliegtuigen. Vier keer per jaar
tinus Steijnstraat in Rotterdam.’’
komen leden van de autominiatuurclub Namac in Alblasserdam
bij elkaar om hun kennis van
Modewinkel
vrachtwagens en personenauto’s te
Lezer Kees van Boven (keesvanverrijken.’’
boven48@gmail.com) uit Heerde
A.W. Veldhoen (a.w.veldhoen@
zoekt voor een vriendin gegevens
gmail.com) werkte van 1962 tot
over Thérèse Strooband. Met haar
2003 bij König Zwaartransport. Hij
zonen bestierde ze in de jaren
reageert op een eerdere publicatie:
vijftig diverse confectiezaken in
“De foto met de Fiat en semidiepRotterdam. Er waren ﬁlialen aan
lader was de auto van Huib Schaap.
onder meer de Beijerlandselaan,
Ik reed op de Volvo F88, een diepVierambachtstraat en Bergweg.
lader en Huib met de Fiat. Met die
A. Gouw (gouw@simpc.nl)

3) De onbekende straatmuzikanten op het Noordereiland. Wie herkent de straat? Foto verzameling Ton van Doorn

reageert op de rubriek van 31 mei
op de hem bekende ﬁetsenmaker
Baartman van de Lange Hilleweg.
“Mijn vader heeft er zijn bromﬁets
gekocht , een Union. In de winkel
hing als reclame een spatbord
van een Batavus-ﬁets met een
hamertje erbij. Daar mocht je mee
op het spatbord slaan en kon je
zelf vaststellen dat de lakkwaliteit
van een zeer hoog niveau was.
Leentvaar was, meen ik, de knecht
van Baartman in de werkplaats in
de Boekweitstraat. Zelf heb ik in
1972 een ﬁets gekocht in de winkel
op de hoek Lange Hilleweg en
Zwijndrechtsestraat. Dat was een
Gazelle Speciaal met kogellagers
in de trapas en trommelremmen die
door stangetjes bediend werden. En
dat voor het destijds respectabele
bedrag van 423 gulden. Het was
volgens de heer Baartman dan ook
de Rolls Royce onder de ﬁetsen.
‘Daar heeft u heel uw leven plezier
van’, voegde hij er nog aan toe. Na
35 jaar intensief gebruik, was mijn
rijwiel zover versleten, dat ik er
afscheid van moest nemen. Ik heb
de ﬁets gelukkig overleefd.’’
Tweebosbuurt
Het artikel in juni over de teloorgang van de Tweebosbuurt maakte
hier een daar boten los. Het artikel
ging vooral voer mijn persoonlijke
belevingen en herinnering. Het
hart van Anton de Man (ademan@
planet.nl) werd er door geraakt. Hij
mailde kort maar krachtig: “Rein,
nu heb je de allermooiste bladzijde
van je leven geschreven.’’
Ook ben ik meermaals gebeld en/
of aangesproken. Ton Hozeman uit
Gouda: “Je hebt exact beschreven
wat ook in mijn geheugen ligt opgeslagen. Jammer dat ‘mijn’ Tweebosbuurt onder handen is genomen
door slopers. Onze stek zal nimmer
meer worden wat die was.’’
Capellenaar Ton van Doorn (ton.
vandoorn@ziggo.nl) trof bij het opschonen van zijn computer een foto
aan van twee muzikanten, spelend
op banjo en op saxofoon. Ze musiceerden ook op het Noordereiland.
Ton van Doorn groeide er op tussen
1951 en 1958. Hij herinnert zich
de straatmuzikanten, maar weet er
het ﬁjne niet meer van. Wie wel?
Reageren: reinwol@outlook.com
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George de Groot
In de Oud Rotterdammer van 20
september zag een foto uit 1954
van de Van Ghent kazerne. Ik moest
meteen denken aan George of Sjors
de Groot. Mijn vriendin en ik waren
toen 17 jaar. Zij kreeg toen verkering
met George die in opleiding was voor
beroepsmarinier in deze kazerne.
George was een leuke jongen. Soms
moest hij een poos weg met de Karel
Doorman voor een oefening. Hij gaf
mijn vriendin dan wat geld om samen
met mij naar de bioscoop te kunnen.
Toen sloeg het noodlot toe. George
kreeg bottuberculose in zijn rug en
werd opgenomen in een militair hospitaal in de buurt van Doorn of Zeist,
dat weet ik niet precies. Mijn vriendin
bezocht hem dan op zaterdagmiddag.
Ik ben een keer met haar mee geweest.
Hij lag van zijn hals tot zijn voeten
in een gipsbed. Helaas kwam er een
einde aan de verkering. Ik heb nog een
poosje met hem gecorrespondeerd.
Maar ook dat verwaterde. Ik heb nog
eens twee kleine pitriet mandjes,
bedoeld als cigarettenvaasjes, van
hem opgestuurd gekregen voor mijn
verjaardag. Af en toe denk ik nog weleens aan hem. Vooral met Kerstmis.
Dan komen de mandjes tevoorschijn
en zet ik er minikerstboompjes in.
Dan denk ik: Hoe zou het zijn met
George? Is het goed gekomen met zijn
rug? Hoe is het hem verder vergaan?
Waarschijnlijk is hij afgekeurd voor
militaire dienst. Misschien heeft
iemand, die dit leest, een antwoord op
mijn vragen.

Onze oproepjes nu oo

k bij

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

Rotterdamse Kerstverhalen
In gedachten zijn we al een beetje met
de Kerst bezig. Rond die tijd willen we
in De Oud-Rotterdammer ruimte maken
voor een aantal echte Rotterdamse
Kerstverhalen. Heeft u zo’n herinnering
aan Kerst in Rotterdam en wilt u ‘m
op papier zetten? Stuur ‘m ons! Schrijf
naar: info@deoudrotterdammer.nl of
naar Redactie De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan
den IJssel.

Gerda van der Meer-Boot
reinvandermeer@caiway.nl
Fotoalbum Watersnoodramp
In 1983 of 1993 heb ik een blauw
fotoalbum uitgeleend aan de Prinses
ireneschool in Delft. In dit album
zit een aantal ansichtkaarten van de
Watersnood in 1953 in Zierikzee en
omgeving. Plus een aantal zelfgemaakte foto’s van de mislukte sluiting
van het stroomgat bij Ouwerkerk in
augustus.Helaas heb ik dit album nooit
teruggekregen. Als iemand dit album
in zijn bezit heeft zou ik dat wellicht
terug kunnen krijgen?

A. de Wit
tel. 010-4210136
Rotterdam
Dansen Schiedam
Heeft u ook zo’n zin om weer wat
danspasjes op te halen en/nieuwe te
leren maar weet u niet waar? Kom
dan naar de Beethovenflat waar we les
geven op vrijdag en maandag avond.
De lessen zijn van 19,30 tot 21,30 uur
met daarna nog wat vrijdansen waar
ook lijndansjes worden gedaan. Gezelligheid staat voorop dus niet
langer gewacht en bel Fred Vierhout

0610909797 voor meer informatie.
Tot spoedig.

gegevens terugvinden. Wim, graag
nog even reageren.

Fred Vierhout

Wim Koelewijn
wkoelewijn53@gmail,com

Wim Ju
Ik stond in de O-R van 20 september
met een stukje over het “paard van de
schillenboer” (Josephstraat). Onder
andere Wim Ju reageerde.. die met mij
omstreeks 1960 op de Jan Prinsschool
zat. Hij stuurde wat foto’s met o.a
Juffrouw Bakker. Ik herinner me uit
die tijd ook namen als Jantje de Vrijer,
Heinz Henkel..Margaretha de Jong. Ik
kan nergens zijn reactie dus ook zijn

Kleuterschool
Ik geniet altijd als de Oud
Rotterdammer er weer is.
Ik pluis hem dan helemaal
uit. Ik heb nu een oproepje
voor de liefhebbers! s er
iemand die zichzelf (of een
familielid) herkend? Dit
is een fotootje van 84 jaar
geleden van de kleuterschool
Schoonderloostraat/Havenstraat in Delfshaven. Ik zit
links vooraan met grote strik
in mijn haar. Ik was toen heel
verlegen, dat zou je nu niet
meer zeggen, ha ha!
Ria de Graaf-Bakker,
riadegraaf34@gmail.com

Agenda
Dag- en
Thema Cruises
& concerten

5/11

• High Wine Cruise
• Rolling Stones Tributeband (concert)

26/11

• Uitgebreide rondvaart

26/11

• Dagtocht Tweede Maasvlakte
• Seafood Dinner Cruise
• Christmas Brunch Cruise
• New Years Eve Cruise

23/10 – 27/11
19/11
25/12
31/12

Rotterdam
Havenrondvaart
75 minuten
Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

Onderzoekers behandeling
voetklachten bij diabetes
zoeken deelnemers
Samen met 10 andere ziekenhuizen
doen het Franciscus Gasthuis Rotterdam en het Maasstad Ziekenhuis
onderzoek naar de beste behandeling
van zenuwklachten in de voeten en
onderbenen (pijn, tintelingen, een
doof/vreemd gevoel) bij diabetes.
Deze zenuwklachten kunnen veel
impact hebben op de kwaliteit van
leven en in ernstigere gevallen leiden
tot wonden en amputaties. Het is
daarom belangrijk om te onderzoeken
of we de klachten kunnen verminderen. 12 ziekenhuizen in Nederland
onderzoeken of een operatieve
behandeling helpt bij het verminderen
van de klachten en het voorkomen van
wonden en amputaties.
Het Franciscus Gasthuis Rotterdam en
het Maasstad Ziekenhuis zoeken nog
steeds mensen met diabetes en klachten van de voeten en/of onderbenen.
U kunt contact opnemen voor een
uitgebreid onderzoek van de voeten en
om te kijken of deelname gewenst is.
Meer informatie over deelname aan de
studie kunt u vinden op www.lastvanmijnvoeten.nl. U kunt ook mailen naar
decostudie@umcutrecht.nl.
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TANTE POST
Postzegelmarkt (1)
Inmiddels woonachtig in Zeeuws
Vlaanderen was ik dit weekend in
Rotterdam om te winkelen. Daar zag
ik de krant De Oud-Rotterdammer
liggen. Wat een herinnering riep het
verhaal van Bert Luijendijk op. Ook ik
was in de jaren zestig op de postzegelmarkt om te verkopen. Als klein
meisje met postzegelboekjes en pincet
gewapend. Maar er liep ook een man
rond die altijd zijn vinger nat maakte
aan zijn dikke lippen en dan de postzegels eruit schoof. Bedankt voor deze
leuke herinnering.
Ineke Neubauer
sanderhj@zeelandnet.nl
Postzegelmarkt (2)
Aan de postzegelmarkt op het Noordplein heb ik goede herinneringen. Begin jaren vijftig (ik ben van 1941) trok
ik daar elke zaterdag heen, gewapend
met mijn insteekboekje en pincet. Je
liep de groep kopers/verkopers in en
vroeg een willekeurig persoon zoekie
wat? Dat was dan voornamelijk Nederland en koloniën, want themasparen, bijvoorbeeld bloemen, schepen en
zo, kwam nog niet voor. Als iemand
belangstelling had keek hij je boekje
in, rommelde wat met zijn pincet en
vroeg wat de zegel moest kosten. Ik
heb nog een catalogus uit 1954 met de
postzegels van Nederland, Indonesië,
Nieuw Guinea, de Ned. Antillen en
Suriname (geen idee wat die catalogus
nu zou opbrengen). Als ik mij goed
herinner vroeg je dan de helft van de
catalogusprijs. Wilde je zelf kopen
dan had je het omgekeerde proces. Ik
verdiende er niet zoveel mee dat ik
grootschalig kon gaan consumeren op
de aangrenzende (algemene) markt,
maar de sfeer rondom het Noordplein
was voor mij al genoeg. Ik herinner mij een afﬁche van Bols, groot
aangebracht op een muur (helaas thans
verdwenen). Je zag een opa-achtige
man, met dikke onderlip, die vol

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.

Zoektocht naar paardenslagers
Mijn man en ik zijn dikke tachtigers. Net als anderen van onze leeftijdsgroep, vertoeven we vaak verbaal in het verleden. Zo hadden we het laatst over de armoede in onze jonge jaren en ook over de luxe op zaterdag bij het kopen van
paardenbiefstuk. Dat kon bij de paardenslager en moeder sneed zijn product in smalle plakjes. Dat was smullen en ook
het dopen van brood in de warme jus. Wat een traktatie was dat. We kregen gelijk weer trek en beseften tegelijkertijd
dat paardenbiefstuk niet meer bij het ‘slagertje op de hoek’ verkrijgbaar is. Vroeger waren slagers overal te vinden, maar
nu is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Wij komen van Zuid en hadden zo’n slager op de Strevelsweg en de
Hillevliet. Dus gingen we naar een slager van Marokkaanse afkomst, maar hij keek ons vreemd aan, want die vleessoort had hij niet. Wel verstrekte hij het adres van een collega in Schiedam. Dus op weg met de gratis OV-jaarkaart en
we maakten ons uitstapje. Inderdaad
bingo, hij verkocht het. Maar thuis
smaakte het toch niet meer zoals we
van vroeger herinnerden en van de
prijs waren we ook geschrokken.
Natuurlijk geldt ook hier: ‘beter duur
dan niet te koop’, maar we waren
wel een mooie herinnering armer.
Onze nieuwsgierigheid gaat uit naar
de beleving van andere lezers van de
Oud-Rotterdammer. Waar zijn al die
vakslagers gebleven? Wij hopen op
reacties.

hadden gekregen. Op een keer zag het
paard mijn moeder bij de deur staan.
Het duurde zeker te lang want plotseilng ging paard en wagen de stoep op
naar mijn moeder. Leuk natuurlijk, alleen werd de nieuwe Volkswagen van
de buurman behoorlijk beschadigd.
Hij was er zo groos op, want niemand
had toen al een auto. Nou, dat was de
rel van de straat. Als klein ventje vond
ik het eigenlijk wel leuk, want ze hadden wel een beetje kapsones en pronkten graag met nieuwe spullen. Hoe
het afgelopen is, weet ik niet, maar de
omgang was behoorlijk bekoeld.
En dan nog even over de groenteboer. Hij heette Giel, had een scheef
gezicht en werd door ons ‘Scheefﬁe’
genoemd. Later, toen je ouder werd,
besefte je dat Giel misschien een
beroerte heeft gehad. Wie weet meer
over Giel of heeft hem gekend? Ik
hoor of lees het wel.

Ans Soeter-van Vugt
anwout@gmail.com

Joop den Ouden
tel. 06-19682831

verwachting een borrel naar zijn mond
bracht. ‘Elken dag een glaasje’ luidde
de aanmoedigende tekst. Verder zat er
de Enkhuizer Zaadhandel, gericht op
volijverige volkstuinders. Het Noordplein bood een gezellige entourage en
doet dat, met de biologische markt van
nu, nog steeds. Bij de Noorderbrug
lag Klein Artis, een boot met dieren,
die je tegen betaling mocht bezoeken.
Buurten als deze maken de stad echt
gezellig, daar kan geen Rotterdam
Centraal tegenop.
Hans Blok
jjeblok@kpnplanet.nl
Door het oog van de naald
Het zal in 1957 geweest zijn. Ik was
toen 15 jaar en werkte in de Bijenkorf
op de parfumerie-afdeling. Ik ging
op de ﬁets vanuit het Eiberpad in
Rotterdam-Zuid naar de Coolsingel.
Iedere dag heen en terug naar m’n

Aan de Buitenhavenweg in Schiedam was heel lang een echte
paardenslagerij gevestigd. Op de achtergrond de Koemarkt.
werk. Op een dag, het had geregend,
ging ik weer naar huis toe. In de
Rosenstraat lagen er kinderkopjes
met treinrails dus glad. Ik moest opzij
ﬁetsen, gleed met mijn voorwiel in
zo’n rails en ik viel opzij. Ik hoorde
hevig remmen. En toen ik m’n ogen
open deed en naast me keek zag ik een
levensgrote autoband naast m’n hoofd.
Als die vrachtwagen zo’n 50 centimeter had doorgereden had ik onder dat
wiel gekomen. De chauffeur kwam
te hulp. Ook geschrokken. Ik stond
zelf als een rietje te beven en huilen.
Ik mankeerde niets, alleen was ik niet
meer in staat om alleen naar huis te
ﬁetsen. Ze hebben me thuisgebracht.
En toen drong het tot me door dat het
heel anders had kunnen aﬂopen. Ik
ben er echt een poos van ondersteboven geweest als ik daar weer ﬁetste.
Ik ben nu 80 jaar, maar denk er toch
nog wel eens aan terug. Er zijn heel
wat jaren overheen gegaan. Nu ben ik

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via

automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 69,95
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN
tnv
Handtekening:

Uw naam
Adres
Woonplaats
Stuur de bon in een gefrankeerde
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl
en vul de bon digitaal in.
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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

overgrootmoeder van vier achterkleinkindertjes en denk wel eens: dat ik dit
nog mag meemaken. Er heeft vast een
engeltje boven mijn hoofd gevlogen.
Jannie Eering den Hartog
tel. 0186-785028
Paard en wagen
Ik wil even reageren op het stukje
‘Paard stopte vanzelf bij klant’ (DOR,
6 september). Ik moest gelijk denken
aan de jaren ’50. Wij woonden in de
Korhaanstraat in Rotterdam zuid.
Ook daar kwamen de groenteboer en
melkboer met paard en wagen. Ook de
orgelman. Op de verjaardag van mijn
moeder had mijn vader geregeld dat
het orgel ‘Lang zal ze leven’ speelde.
Mijn moeder was helemaal gek van
dieren. Dus de paarden kregen steeds
een suikerklontje of een boterham met
suiker. Die paarden wisten dat precies
en gingen niet verder als ze nog niets

De RTM tram
Ik krijg nog altijd de pee in als iemand
het over ‘het moordenaartje’ heeft.
Dat is gewoon onzin, met de RTM
tram kwamen natuurlijk wel botsingen
voor, maar dat was in 99.9 procent van
de gevallen omdat een auto zo nodig
nog even voor de tram langs wilde.
En dan kon de machinist toeteren,
ﬂuiten en remmen zoveel hij wilde,
zo’n massa staat niet binnen een paar
meter stil. De krant Het Vrije Volk
heeft een enorme hetze tegen de tram
gevoerd en heeft daarbij volkomen
onterecht de uitdrukking ‘moordenaartje’ gebruikt. Met mijn ouders heb ik
vaak vacantie (zo schreef je dat toen)
gevierd in het Kruininger Gors. Alle
bagage voor twee weken, inclusief de
ﬁetsen, ging mee in de tram. Moet je
nu mee aankomen bij de bushalte!
Leo Verhoef
leo.m.verhoef@gmail.com

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

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers
Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl
Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Tante Postbus
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Hildegardiskerk
Mijn naam is Joop Oostdijk. Ik ben geboren op
27 juni 1937 in de bovenwoning van pand 2b
aan de Blommersdijkselaan, precies op de hoek
van de Hildegardisstraat en recht tegenover de
Hildegardiskerk. Ik kan mij nog herinneren, dat
de pastor van die kerk Konijn heette. Hij woonde
eveneens in de Blommersdijkselaan ter hoogte
van het destijds daar aanwezige bloemenkeldertje
van de Boer. Als jongetje voetbalde ik dagelijks
op het pleintje voor de kerk. Zulks kennelijk tot
ergernis van juffrouw Binnendijk van het gelijknamige levensmiddelenwinkeltje op de hoek van
de Hildegardisstraat en de dames Broeders van de
tabakswinkel op de andere hoek. Hun zorg ging
duidelijk uit naar de etalageruiten, die door onze
activiteiten gevaar liepen. Soms lukte het ons,
rotjochies, om de kerk stiekem binnen te komen
en naar de klokkentoren te gaan, om vandaar met
luide kreten ons waagstuk naar vriendjes beneden
te schreeuwen.
In het jaar 1944 was er een razzia van de Duitsers. Er werden mannen tussen de 17 en 45 jaar
van straat en uit woningen in de buurt geplukt en
1
2
3
4
5
verzameld voor de Hildegardiskerk ( ons voetbal12 lukte het toen een enkeling
13
veld ). Naar verluidt

om snel stiekem de kerk binnen te komen en zich
daar te verbergen.
De regelmatig in de kerk verschenen nonnen
woonden ter zijde van de kerk in de Hammerstraat in Het Klooster. Op de dag van De
Bevrijding of direct daarna, bleek, dat men
kennelijk vanuit de kerk ook een aandeel in “Het
Verzet” had gehad. Er verscheen op een gegeven
moment uit het klooster een groep met stenguns
bewapende mannen met helmen op en een oranje
band om hun arm.
Ik kan mij ook het galmende geluid van de torenklokken nog herinneren, dat destijds kennelijk
door de bewoners van de buurt werd getolereerd
en het moment, dat de bliksem op de bliksemafleider sloeg. Mensen van mijn leeftijd zullen dit
verhaal wel herkennen. Ik heb tot mijn trouwdag
in 1961 op het bovenvermelde adres gewoond en
slechts een enkele keer ﬁets ik nog wel eens langs
de Hildegardiskerk en mijn geboortehuis in de
Blommersdijkselaan 2b. In de muur van de portiek staat nog steeds de door mij met een spijker
ingekraste initialen J.O. Thans woon ik in Capelle
aan den IJssel
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Joop Oostdijk (mijoim@ziggo.nl)
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Bellebom
Ik zag in de Oud-Rotterdammer van 20
september een leuk stuk met heel veel reacties
naar aanleiding van de Bellebom (Ken je
dit nog? Nr. 270 en Tante Post). Een van de
inzenders vraagt zich hierin af waar de bom
gebleven is nadat hij te zien was in het Schielandshuis. De Bellebom is tegenwoordig met
staartstuk, ontsteker en wat materiaal rond
de opruiming (operatie Bellebom) te zien in
Museum Rotterdam ’40-’45 NU aan de Coolhaven 375. Op de foto: het bomlichaam met staartstuk).
Rob Noordhoek
conservator en publiekshistoricus, Museum Rotterdam ‘40-’45 NU
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Puzzel mee en win !!!
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38
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40

32

36

Voor de nieuwe puzzel hebben we een andere prijs. We verlootten
vijf exemplaren van het Groot Rotterdams Molenboek deel 2 over
Rotterdamse molens in Noord, Oost en West.

37

41

42

43

De oplossing van de puzzel in de vorige krant had ook alweer te maken met de stijgende energieprijzen en luidde:
44

45

46

Verwarming
een graadje48lager
47
50

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplossing voor de puzzel voor donderdag 13 oktober 12.00 uur bij ons
binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

49

51

52

53

Velen hadden dat goed en dat leverde dus weer tal van inzendingen op. Ditmaal lootten wij drie prijswinnaars die
54 een waardebon
55
56
57 restaurant
58en partycentrum59
ieder
van 30 euro krijgen toegezonden
van
De Theetuin60in Rijsoord, te
besteden bij de
huur
van
een
bowlingbaan
of
een
ﬂ
uisterboot.
Winnaars
zijn:
Truus
van
der Meer, Theo van der
61
62
63
64
Sande en Diny Goedhart.
65

66

67

72

68

73

Horizontaal

69

74

70

75

71

76

78 7. roomsoes met chocolade; 12. koordans; 13.
79stadion van Ajax; 14.
80 ambacht; 15.
81 getijde; 17.
1.77
hoofdstad van Thailand;
Graafschap in Engeland; 19. uiting van genegenheid; 21. kippenproduct; 22. recht stuk vaarwater; 24. van woning verande82
83
84
85
ren; 27. kippenloop; 28. openbaar vervoermiddel; 30. paleis in Apeldoorn; 31. naaldboom; 32. geldstuk; 33. vochtmaat van
vier
voornaamwoord; 42. Duitse componist;
86 ankers; 35. deel van bestek; 37. streling; 38. voorjaarsbloem; 41. aanwijzend
87
2
44. schor; 46. plaats in Zwitserland; 47. roklengte; 48. plaats in Noord-Holland; 49. azijn; 50. Europeaan; 52. Indo-Germaan;
54. gevangenbewaarder; 56. snijwerktuig; 58. dolfijnachtige vis; 61. muisarm (afk.); 62. mannelijk huisdier; 64. kever; 65.
Horizontaal 67.
1.cilinder;
hoofdstad
vanenThailand;
7. roomsoes
met chocolade;
stadion
rugaandoening;
68. vlug
snel; 70. rijstgerecht;
72. duivenhok;
73. bezit12.
van koordans;
een boer; 76.13.
oude
lap; 77.van
aluAjax; (scheik.
14. ambacht;
getijde;
17. Graafschap
in Engeland;
19.82.
uiting
van
21. kipminium
afk.); 78. 15.
wasem;
79. tandaanslag;
81. den lezer
heil (Lat. afk.);
roeipen
aangenegenheid;
een boot; 83. verdieping;
penproduct; 22. recht stuk vaarwater; 24. van woning veranderen; 27. kippenloop; 28. openbaar
84.
hoogste dakrand;30.
86. katholiek
sacrament;
87. borstel
een lange stok.
vervoermiddel;
paleis in
Apeldoorn;
31. met
naaldboom;
32. geldstuk; 33. vochtmaat van vier

ankers; 35. deel van bestek; 37. streling; 38. voorjaarsbloem; 41. aanwijzend voornaamwoord; 42.

Duitse componist; 44. schor; 46. plaats in Zwitserland; 47. roklengte; 48. plaats in Noord-Holland;
Verticaal
49. azijn; 50. Europeaan; 52. Indo-Germaan; 54. gevangenbewaarder; 56. snijwerktuig; 58. dolfijn-

1.achtige
fust; 2. nummer
(afk.);
3. mafkees;
4. plaats
in Oekraïne;
5. takelwerktuig
(windel);
land in Zuid-Amerika;
gelukkig
vis; 61.
muisarm
(afk.);
62. mannelijk
huisdier;
64. kever;
65.6.rugaandoening;
67. 7.cilinder;
70. rijstgerecht;
73. (afk.);
bezit 11.
van
een boer; 76.
lap; 77.
alumini68. vlug
envan
snel;
toeval;
8. deel
fornuis;
9. god van de 72.
zee;duivenhok;
10. kosten koper
afdrukmachine;
16. oude
drankbuffet;
18. troefkaart;
um (scheik. afk.); 78. wasem; 79. tandaanslag; 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82. roeipen aan een
20.
onnozel
21. lidwoord;
23. vismand;
25. hoofddeksel;
26.sacrament;
plan of ingeving;
gesneden
29. treinbeboot;
83. persoon;
verdieping;
84. hoogste
dakrand;
86. katholiek
87.27.
borstel
methengst;
een lange
stok.
stuurder; 32. microgolfoven; 34. Chinese vermicelli; 36. vlechtmateriaal (rotan); 37. bloeiwijze; 39. rechtskundige term;
Verticaal 1. fust; 2. nummer (afk.); 3. mafkees; 4. plaats in Oekraïne; 5. takelwerktuig (windel); 6.
40.
meneer (Spaans); 42. plaats in Oostenrijk; 43. dopheide; 45. plaaggeest; 46. dierenmond; 51. uitroep van schrik; 53.
land in Zuid-Amerika; 7. gelukkig toeval; 8. deel van fornuis; 9. god van de zee; 10. kosten koper
lang
en smal
stuk hout; 54. puddingpoeder;
55. zeer18.
jeugdig;
56. sappig;
57. bloedwater;
59. eeltachtige
huiduitwas;
60.
(afk.);
11. afdrukmachine;
16. drankbuffet;
troefkaart;
20. onnozel
persoon;
21. lidwoord;
23. vismand; 25. hoofddeksel;
26.63.plan
of ingeving;
27. gesneden
hengst; 29.69.
treinbestuurder;
32. micropaardentoom;
62. bolvormig dak;
spreekzanger;
66. medicijn;
67. vertragingstoestel;
schil (vel); 71. muzieknoot;
73.
golfoven; 34. Chinese vermicelli; 36. vlechtmateriaal (rotan); 37. bloeiwijze; 39. rechtskundige term;
nagemaakt;
74.
schoolvak;
75.
uitgestrekt;
78.
fl
esafsluiting;
80.
vrouwelijk
rund;
82.
muzieknoot;
85.
koninklijk
besluit
(afk.).
40. meneer (Spaans); 42. plaats in Oostenrijk; 43. dopheide; 45. plaaggeest; 46. dierenmond; 51.
uitroep van schrik; 53. lang en smal stuk hout; 54. puddingpoeder; 55. zeer jeugdig; 56. sappig; 57.
bloedwater; 59. eeltachtige huiduitwas; 60. paardentoom; 62. bolvormig dak; 63. spreekzanger; 66.
medicijn; 67. vertragingstoestel; 69. schil (vel); 71. muzieknoot; 73. nagemaakt; 74. schoolvak; 75.
uitgestrekt; 78. flesafsluiting; 80. vrouwelijk rund; 82. muzieknoot; 85. koninklijk besluit (afk.).
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83

38

19
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54

25

76

51
49

liefhebbers zijn ook oude uitgaven van ons
tijdschrift te koop. De eerstvolgende boekenbeurs
is op zaterdag 5 november van 10.00 tot 13.00
uur. U bent van harte welkom aan de Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht. Voor meer
informati mail naar: boeken@onsrotterdam.nl en/
of tel: 010-4804513 (maandag t/m vrijdag van
13.00-16.00 uur) of kijk op www.onsrotterdam.nl
en facebook.

Boekenbeurs
Bent u op zoek naar tweedehands boeken over
Rotterdam voor een klein prijsje? Bezoek dan
eens de boekenbeurs van Stichting Ons Rotterdam. Iedere eerste zaterdag van de maand
organiseert Ons Rotterdam een boekenbeurs,
waar u kunt zoeken naar het boek, waar u al
langer naar op zoek bent. Daarnaast kunt u uw
prentbriefkaarten verzameling uitbreiden. Voor
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R bew skeuringen in Rotterdam!
Ga naar www.voor-keur.nl
of bel naar

085 0607065
Vaste pr zen!
75+ senioren B/E
Groot r bew s C/D/E

Meerdere locaties!
€50,€70,-

o.a. Feyenoord - ZiPPers
Centrum, Olympiaweg 4,
Rotterdam.

Digitale verwerking naar het CBR

Horizontaal 1. hoofdstad van Thailand; 7. roomsoes met chocolade; 12. koordans; 13. stadion van
Ajax; 14. ambacht; 15. getijde; 17. Graafschap in Engeland; 19. uiting van genegenheid; 21. kippenproduct; 22. recht stuk vaarwater; 24. van woning veranderen; 27. kippenloop; 28. openbaar
vervoermiddel; 30. paleis in Apeldoorn; 31. naaldboom; 32. geldstuk; 33. vochtmaat van vier
ankers; 35. deel van bestek; 37. streling; 38. voorjaarsbloem; 41. aanwijzend voornaamwoord; 42.
Duitse componist; 44. schor; 46. plaats in Zwitserland; 47. roklengte; 48. plaats in Noord-Holland;
49. azijn; 50. Europeaan; 52. Indo-Germaan; 54. gevangenbewaarder; 56. snijwerktuig; 58. dolfijnachtige vis; 61. muisarm (afk.); 62. mannelijk huisdier; 64. kever; 65. rugaandoening; 67. cilinder;
68. vlug en snel; 70. rijstgerecht; 72. duivenhok; 73. bezit van een boer; 76. oude lap; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. wasem; 79. tandaanslag; 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82. roeipen aan een
boot; 83. verdieping; 84. hoogste dakrand; 86. katholiek sacrament; 87. borstel met een lange stok.
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Verticaal 1. fust; 2. nummer (afk.); 3. mafkees; 4. plaats in Oekraïne; 5. takelwerktuig (windel); 6.
land in Zuid-Amerika; 7. gelukkig toeval; 8. deel van fornuis; 9. god van de zee; 10. kosten koper
(afk.); 11. afdrukmachine; 16. drankbuffet; 18. troefkaart; 20. onnozel persoon; 21. lidwoord; 23. vismand; 25. hoofddeksel; 26. plan of ingeving; 27. gesneden hengst; 29. treinbestuurder; 32. microgolfoven; 34. Chinese vermicelli; 36. vlechtmateriaal (rotan); 37. bloeiwijze; 39. rechtskundige term;
40. meneer (Spaans); 42. plaats in Oostenrijk; 43. dopheide; 45. plaaggeest; 46. dierenmond; 51.
uitroep van schrik; 53. lang en smal stuk hout; 54. puddingpoeder; 55. zeer jeugdig; 56. sappig; 57.
bloedwater; 59. eeltachtige huiduitwas; 60. paardentoom; 62. bolvormig dak; 63. spreekzanger; 66.
medicijn; 67. vertragingstoestel; 69. schil (vel); 71. muzieknoot; 73. nagemaakt; 74. schoolvak; 75.

vrije tijd... vakantietijd!
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Energietoeslag: laat ‘m niet liggen!
Bent u Rotterdammer en heeft u AOW, dan kunt u misschien energietoeslag krijgen.
Kijk het dus zeker even na, of vraag hulp.
Bent u alleenstaand met AOW?
Dan kunt u energietoeslag krijgen als uw netto inkomen in
januari 2022 maximaal € 1.615 was.
Heeft u of uw (fiscaal) partner AOW?
Dan kunt u energietoeslag krijgen als uw netto inkomen in
januari 2022 maximaal € 2.185 was.
De zorgtoeslag of huurtoeslag telt u niet mee bij uw inkomen.
De energietoeslag aanvragen
Rotterdammers vragen de energietoeslag aan via
www.rotterdam.nl/energietoeslag. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Heeft u geen DigiD of wilt u hulp bij het aanvragen?
Ga dan naar het Huis van de Wijk in uw buurt of bel met 14 010.
Bij de aanvraag heeft u nodig:
▪ een identiteitsbewijs (ook van uw eventuele partner)
let op: geen rijbewijs
▪ informatie over uw inkomen in januari 2022
▪ uw bankpas.
Geldzorgen
Als u zorgen over geld heeft, kijk dan op
www.rotterdam.nl/geldzorgen. Of neem contact op met de
Vraagwijzer via telefoonnummer 14 010.

