
In De Oud-Rotterdammer van 
6 maart las ik het verhaal 
‘Omhelst door een aapje in 
Blijdorp’. Ook ik ben omhelsd 
door een aap in Blijdorp, maar 
dat ging iets anders.

In 1959 werd ik leerling-stukadoor bij 
de firma C. Waals. Een stukadoors-
bedrijf dat onder andere werkte in 
Blijdorp. Ik heb elf jaar bij dit bedrijf 
gewerkt tot ik in 1970 zelfstandig 
werd. In die elf jaren werkte ik veel in 
de dierentuin. In de nieuwbouw van 
het nieuwe apenhuis, aan de renovatie 
van het oude apenhuis, bij de olifan-
ten, in de tropenkas, de Rivièrahal, bij 
de krokodillen, giraffen, kortom overal 
waar maar wat aan het stucwerk te 
herstellen was. Ik heb er ongelofelijk 
fijne en leuke herinneringen aan.

Geintje
Maar nu mijn omhelzing. Ik denk dat 
omstreeks 1965 het oude apenhuis 
grondig gerenoveerd moest wor-
den. Alle muren waren afgehakt 
en moesten worden voorzien van 
een cementgebonden pleister, want 
mensenapen zijn heel sterk. Er werden 
steeds een paar kooien ontruimd en 
de apen gingen zolang in een andere 
ruimte. Behalve een orang oetang en 
de berggorilla Magua. Daar kon nie-
mand bijkomen. Die werden verplaatst 
via nachthokken van de ene naar de 
andere kooi. Ik had mijn spullen en 
materiaal naar de eerste kooi gebracht 
en een volle kuip met mortel gemaakt. 
Dus ik kon gaan smeren. Toen ik voor 
de tweede maal naar mijn kuip liep 
om mortel te scheppen stond er een 
levensgrote orang oetang naast mijn 
kuip. Voor ik goed en wel besefte wat 
er gebeurde hing hij al om mijn nek. 
Geintje van de oppassers.
Nou hadden ze weinig lol, want ze 
verwachtten natuurlijk dat ik me rot 
zou schrikken, maar dat was absoluut 
niet zo. Ik vond het prachtig. Ik had 
zelf ook een aap thuis, een groene 
meerkat. Wel een stuk kleiner dan de 
orang die om mijn nek hing, maar toch 
een aap. Ik had dit dier van mijn neef 
Karel Poortvliet gekocht, die in een 

dierenzaak werkte en er zelf ook een 
had. Ik heb altijd iets met apen gehad, 
dus toen hij er een te koop had, was 
die voor mij. Mijn ouders waren op 
vakantie en ik heb mijn bed op palen 
gezet en een grote kooi daaronder ge-
maakt. ‘s Nachts liet ik hem altijd los, 
hij sliep gewoon op het bed. Ik weet 
nog goed dat ik nooit een boek of een 
pakje sigaretten in mijn kamer moest 
laten liggen, want dat sloopte hij vak-
kundig terwijl ik sliep. In het boek zat 
geen bladzijde meer, die lagen overal, 
en de sigaretten werden tot de laatste 
kruimel tabak gesloopt. Maar wat had 
ik een plezier met dat beest.

Beetje dom
Ik had verkering en als ik in het 
weekeind laat thuiskwam, haalde ik 
onderweg nog een half kippetje. Dat 
zaten we dan gezellig met zijn tweeën 
op te peuzelen. Toen ik ging trouwen, 
maakte ik een grote kooi in de woon-
kamer en als ik thuis was, mocht hij er 
altijd uit. Na een jaar kreeg hij last van 
epileptische aanvallen en uiteindelijk 
hebben we hem moeten laten inslapen. 
Als ik er nu op terugkijk denk ik dat 

het toch ‘een beetje dom’ is om een 
aap als huisdier te nemen. Ze horen 
in een groep en niet in een kooi, en 
dat geldt ook voor dierentuinen. Maar 
dat zien ze zelf ook steeds meer in 
gelukkig.

Berggorilla
Nog even terug naar het apenhuis. 
Ik werkte daar een half jaar en werd 
vrienden met de meeste apen. Ik had 
de sleutel, was er elke dag als eerste 
en deed dan mijn vaste ronde. Eerst de 
zolder op. Dan kon je boven langs alle 
kooien lopen en er in kijken. Want ook 
de bovenkant van de oude kooien be-
stond uit tralies. Ik ging eerst naar een 
kooi met drie chimpansees, waarvan 
eentje Mano heette. Die stak zijn arm 
door de tralies en dan moest ik hem 
‘vlooien’. Dat heeft niets met vlooien 
te maken. Ze vinden dat gepullik heer-
lijk. Daarna was het mijn beurt; ik stak 
mijn arm door de tralies en werd be-
handeld. Dan liep ik naar de buurman, 
Magua, de berggorilla, Die klom altijd 
naar boven en dan gaf ik hem een 
reep chocolade in stukjes, die hij heel 
voorzichtig aanpakte met zijn vingers 

van vijf centimeter dik. En dan die 
imposante kop, net 30 centimeter van 
mijn gezicht verwijderd. Alleen de tra-
lies scheidden ons. Wat een kracht, zo 
ongelofelijk imposant. Het volgende 
ritueel was het nuttigen van warme 
chocolademelk. Magua ging naar 
beneden en ik goot voorzichtig uit 
een thermosfles wat chocolademelk 
langs de muur. Dat likte hij dan van de 
muur. Dus ik dacht: met hem ben ik 
ook vriendjes. Het pakte anders uit.

Zwart gevaarte
Op een dag vroeg de opzichter of ik in 
de kooi van Magua het plafond wilde 
repareren en of ik dat wel aandurfde, 
want Magua kon daar met zijn arm 
een stukje tussen de tralies door en er 
was weinig ruimte. Voor wie het oude 
apenhuis niet kent: het was in een 
cirkel gebouwd. De bezoeker staat in 
een ronde ruimte met glazen wanden. 
Een meter achter het glas beginnen de 
tralies. Ik zag geen probleem ‘want 
wij waren vriendjes’. Ik zette een 
steekleer tegen de tralies, de enige 
optie. De bovenkant stak iets door de 
tralies heen. Magua zat zoals altijd 

op zijn nachthok tegen de achterwand 
van de kooi en bekeek met norse blik 
mijn bewegingen. Toen ik met mijn 
spaan met wat gips en een truffeltje 
naar boven klom en halverwege was, 
nam Magua onder enorm gekrijs 
een noodsprong naar de steekleer, 
greep de bovenkant die afbrak of het 
luciferhoutjes waren. Ik zag alleen een 
groot zwart gevaarte op mij afkomen. 
Voor ik besefte wat er gebeurde lag ik 
beneden, gelukkig alles heel. Dus toch 
geen vrienden, wat een teleurstelling. 
Nu moet ik nog wel eens denken aan 
het verhaal van Bokito. Misschien was 
het wel familie of misschien doen wij 
iets verkeerd. Een paar jaar geleden 
mocht ik met mijn vrouw een berg-
gorillafamilie bezoeken in Uganda. 
Daar leven op de grens met Rwanda 
drie families van zo’n 20 apen. Na een 
fikse klauterpartij met gidsen sta je 
daar oog in oog met deze fantastische 
dieren op vijf, zes meter afstand. En 
er gebeurde niets, maar het was in hun 
leefgebied. Zou het dat zijn?

Jaap Poortvliet
info@poortvlietbv.nl

Geen vriendje van voorganger Bokito
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP
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facings en meer.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als
een eigen gebit! Het klikgebit klikt
vast op kunstwortels die een erkend
implantoloog op maat in het kaakbeen
aanbrengt. U bent verzekerd van een
moderne, betrouwbare oplossing.
U durft weer voluit te lachen, en kunt
probleemloos eten  en in een appel 
bijten.

Lengweg 80,
Hoogvliet 
Maandag - vrijdag
9-17 uur 

Tel. 010 -216 2258 www.fairdent.nl

‘n Klikgebit? Dat zit!

(vast & zeker!)

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

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

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.



We stappen naar binnen en zien een 
kleine bar met twee al wat oudere 
mensen, en achter in het pand vier 
op bowlingbanen gelijkende vlaktes. 
Hoewel erboven is aangegeven dat 
afgerekend dient te worden aan de 
bowlingkassa, spreken we hier toch 
echt over een heuse kegelbaan. We 
maken kennis met het vriendelijke 
echtpaar dat ons de regels van het spel 
en het huis duidelijk maakt. Mijnheer 
en mevrouw Meertens verkopen aan 
de bar een fris flesje bier, maar hebben 
helaas geen tap. Daar heeft Maarten 
(de heer Meertens) al snel een leuke 

oplossing voor. Hij haalt voor ons een 
Heerlijk Helder tapje in de plaatselijke 
kroeg van Westphal aan de overkant.

Verliefd
En dan gebeurt het. Op een avond, 
we zijn inmiddels bijna vaste klanten, 
komt één van de dochters Meertens 
de kegelclub binnen. Naar later blijkt 
heet ze Marijke. Phoe, denk ik, die is 
leuk! Helaas wordt zij begeleid door 
een jongeman die ik op het eerste ge-
zicht beslist niet mag. Jaloers? Ik weet 
het niet. Wel merken mijn maatjes dat 
ik onder de indruk ben van deze telg 
uit de Meertens familie.
Ik raak inderdaad verliefd en krijg een 
zéér vriendschappelijke relatie met 
M.M., die jaren stand houdt, tot zelfs 
nadat we beiden met een ander ge-
trouwd waren. Maar we raken elkaar 
kwijt, M.M. wordt moeder en ik vader, 
maar niet van dezelfde kinderen. Het 
contact verwatert en we horen of zien 
elkaar nooit weer.

Boek bezorgen
Inmiddels is het 2018; ik werk als 
assistent met auteur/journalist Joris 

Boddaert sinds 2007 aan de vijf-
delige boekenserie ‘Rotterdamse 
Café’s’. Op 12 maart dit jaar werd in 
restaurant Courzand op Heijplaat deel 
4 gepresenteerd. Helaas word ik een 
week daarvoor door de griep geveld, 
maar Joris zorgt dat ik het boek op 9 
maart al kan inzien en bestuderen. Op 
bladzijde 37 valt mijn oog op het arti-
kel over café Meertens en ik verdiep 
mij in de tekst. Mijn hartslag loopt 
op als ik lees dat een zekere Marijke 
Meertens Joris heeft benaderd naar 
aanleiding van een in DOR geplaatste 
oproep in verband met oude café-
foto’s. Dit is wat men noemt toeval, 
meer dan 55 jaar niets meer van elkaar 
vernomen en nu zie ik dat Joris bij 
haar thuis de beschikbare foto’s heeft 
opgehaald (weer jaloers?)!
Daags na de presentatie in Courzand 
treffen Joris en ik elkaar in de studio 
in Schiebroek vanwaar we de boeken 
verzenden. Op mijn verzoek vertelt 
Joris over het bezoek aan Marijke M 
in 2015. Gelukkig heeft hij haar adres 
en telefoonnummer na enig speurwerk 
zelfs teruggevonden. En omdat zij één 
van de vele intekenaars is, moet daar 
natuurlijk ook het bestelde exemplaar 
worden afgeleverd. Een schone taak 
voor de medewerker van de auteur. We 
overleggen kort hoe dit aan te pakken. 
Joris neemt contact op met Marijke 
en vraagt of zijn medewerker gelegen 

komt om het boek even aan te reiken. 
Dat is geen probleem. Ik stap in de 
auto en snel naar Hillegersberg-Schie-
broek. Daar wordt op mijn aanbellen 
niet gereageerd. Zij blijkt in de tuin 
aan ‘t werk. Gelukkig heb ik ook een 
mobieltje en heb haar even later aan 
mijn oor. “Ik kom eraan”, zegt zij, 
waarop ik nog roep: “Niet schrikken 
hoor!” Dan opent Marijke de deur en 
staan we na 55 jaar wéér oog in oog. 
Hoe vreemd zo’n ervaring is, kan ik u 
niet uitleggen. Leuk, spannend, eng, 
allemaal woorden die niet voldoen aan 
de sfeer; het was in ieder geval prettig 
elkaar even te zien en te spreken. Maar 
dan komen later de vragen die we 

hadden willen stellen maar niet deden, 
dus gebeld en afgesproken, beiden de 
70 gepasseerd en dan een date! De be-
kende vlinders zijn gevlogen, daar is 
geen behoefte meer aan als je volgend 
jaar je 50 jaar huwelijk herdenkt. We 
kletsten ruim vier uur bij in dartcafé 
‘t Viaduct. Dat was top, maar nóg te 
kort. Daarom gaan we nogmaals de 
laatste vragen proberen te stellen en/
of te beantwoorden. Tot slot kan ik 
concluderen, dat toeval niet bestaat en 
dat mede door De Oud-Rotterdammer 
deze hernieuwde kennismaking tot 
stand is gekomen! Dank daarvoor!

Rob P. Kanaar

Oude liefde roest niet, maar slijt wel
We schrijven 1962/63 als ik met twee vrienden, Theo en Jaap, 
zoals altijd met z’n drieën op avontuur, verzeild raak in Rotter-
dam Noord in de Noordmolenstraat. Daar zit op dat moment een 
‘kegelbaan’. Voor ons iets nieuws dat nodig bezocht dient te 
worden.
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Heeft u dat ook, dat je denkt, waarom 
heb ik dat toen niet anders gedaan. 
Het zijn nooit ernstige zaken hoor, ik 
mag over hoe het met me gegaan is 
helemaal niet klagen, maar bepaalde 
dingen had ik heel anders kunnen laten 
lopen, en dan zou mijn wereld er nu 
heel anders hebben uitgezien. Bent u 
daar nog?

Ik betrap me er met name op dat ik 
twistgesprekken met sommige figuren 
loop over te doen. Het lijkt een beetje 
op ‘L’esprit de l’escalier’, weet u wel, 
dat je na een discussie de trap afloopt 
en ineens weet wat je veel beter had 
kunnen zeggen.

Waar ik bijvoorbeeld dikwijls aan 
denk, is dat ik in een radioprogramma 
geïnterviewd werd, door een Amster-
dammer uiteraard, het quotum Mokum-
mers in Hilversum is beangstigend 
hoog, altijd geweest, en die sprak er 
zijn verbazing over uit dat er behalve 

‘Ketelbinkie’ eigenlijk helemaal geen 
Rotterdamse liedjes waren. En Amster-
damse waren er te over. Ik was toen zo 
beleefd om te zeggen dat dat nu een-
maal het voorrecht was van hoofdstad 
zijn, en dat er in Frankrijk bijvoorbeeld 
meer liedjes zijn over Parijs dan over 
om het even welke andere stad, Londen 
idem dito, New York en zo verder.
Maar nu, terwijl ik mij sta te scheren, 
zeg ik heel iets anders. Namelijk: “Nee 
beschuitlul, er zijn heel veel andere 
Rotterdamse liedjes, maar die ken jij 
niet en daarom bestaan ze niet, dat is 
nou de mentaliteit van Hilversum en 
Mokum in een notendop.”
En zo beslis ik de zaak, dertig jaar 
na dato, alsnog in mijn bevredigende 
voordeel.

Het is natuurlijk heel kinderachtig.
Ik weet nog dat mijn beginnende ik eer-
biedig luisterde naar Wim Sonneveld, 
in zijn prachtige grachtenwoning aan 
de Lijnbaansgracht, waar dwars door 

alle verdiepingen een wenteltrap liep, 
zoiets had ik nog nooit gezien, en die 
mij bezwoer nooit mijn teksten in 
een uitgeverij te doen. Uitgevers zijn 
namelijk innemers, je geeft een derde 
van je rechten weg, ze geven nooit iets 
uit, zeker tegenwoordig niet meer, en je 
hebt er verder niets aan. Maar ja, elke 
platenmaatschappij had zijn eigen uit-
geverij, en wilde je een plaatje maken 
dan werd er automatisch van uitgegaan 
dat je je teksten aan hen gaf. En ja, je 
was allang blij dat je een plaatje mocht 
maken, dus hield je je mond maar. Heel 
veel geld mis gelopen.

Toen ik als links getuigend cabaretier 
ineens, door allerlei onwaarschijnlijk 
toeval, een monsterhit scoorde met 
‘De mooie zomer’, werd ik door mijn 
voormalige fans en door de hele links-
geëngageerde kerk verrot gescholden, 
en ik, in mijn onschuld ging mij lopen 
VERDEDIGEN. Dat had ik natuurlijk 
nooit moeten doen. Ik had een lange 

neus moeten trekken en zeggen “bekijk 
het maar”.
Ach, het is allemaal lang geleden. En 
het gaat niet zover dat ik ergens spijt 
van heb of zo. Welnee, daar heb je niets 
aan, gedane zaken nemen geen keer, 
alles is gegaan zoals het is gegaan, en 
pret en humor en succes hebben geluk-
kig altijd de boventoon gevoerd. Dat u 
zich geen zorgen over mij gaat maken.

Denken over vroeger
Met het verstrijken der jaren krijg je natuurlijk ook steeds meer verleden. En aangezien ik in een ta-
melijk rustige periode verkeer, heb ik ook steeds tijd om aan dat verleden te denken. Misschien ben 
ik de enige, maar ik denk ook steeds meer aan alle stomme dingen die ik heb gedaan. Beslissingen 
die ik niet had moeten nemen, discussies die ik anders had moeten aangaan, richtingen die ik niet 
had moeten inslaan.
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Maarten en Maria Meertens bij de kegelbanen

Marijke Meertens
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W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

Uitvaart Zorgcentrum 
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam 
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam 
telefoon (010) 47 95 488

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan 

weten door hun jarenlange ervaring dat een uitvaart 

omringd moet zijn met zorg en respect. 

Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste 

details, en vooral ook de tijd nemen om de familie 

zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. 

Zodat emoties alle ruimte krijgen.

 Fons Oudshoorn
U I T VA A R T V E R ZO R G E R

We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respectmet zorg en respect

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan 

weten door hun jarenlange ervaring dat een uitvaart 

omringd moet zijn met zorg en respect. 

Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste 

details, en vooral ook de tijd nemen om de familie 

zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. 

Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - info@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS 
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN
Ben je op zoek naar een design rollator waarmee je comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis 
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor jou! Compact, stabiel, 
licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte 
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat je overal comfortabel en veilig kunt wandelen, ook op 
oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt tot 10 kilo. En met het 
unieke vouw-klik-systeem vouw je hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij: 

NIEUW!

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur 

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22

*indien voorradig

Ziet u er ook zo tegen op?
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
  verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
  sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

  

 All Inclusive Bus excursievakantiesAll Inclusive Bus excursievakanties  

 All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingenAll Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen  
Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,--  p.p. p.p. 

  

LUXE SEINE CRUISE LUXE SEINE CRUISE   
8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****   

   28 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 2018   
vanaf  € 1.998, vanaf  € 1.998, --  nu voor € 1.248,nu voor € 1.248,--  p.p. p.p.   

  nu kortingen tot wel € 900,nu kortingen tot wel € 900,--  p.p.p.p.   
   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Parijs v.v.Parijs v.v.Parijs v.v.   
mooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seine   

met Normandië met Normandië met Normandië    
Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige    
verzorging en mooi programmaverzorging en mooi programmaverzorging en mooi programma   

    informatie informatie --  reserveringen               reserveringen                 

                    gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

 

 

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***   
Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   
  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   
Assen / Drenthe Assen / Drenthe Assen / Drenthe ---         al voor al voor al voor € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland      al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***   
Stadtkyll / EifelStadtkyll / EifelStadtkyll / Eifel   ---               al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

Vele reizen  

met vertrek 

garantie  Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   
Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   
Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   
Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   

NIEUW NIEUW    3 dg. al va. € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   

More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / ZeelandAardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland   

Nu 50% KORTINGNu 50% KORTING  
  

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / SauerlandAltastenberg / SauerlandAltastenberg / Sauerland   

Nu 30% KORTINGNu 30% KORTING  
  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***   
Rijs / FrieslandRijs / FrieslandRijs / Friesland   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. € 259,-  nu € 229,€ 229,--             
BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 

op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 



 Ken je dit nog? Honderden mensen die samen aan een touw trekken. Maar waar? En waarom? Ter gele-
genheid waarvan? Van wie of wat proberen ze te winnen? Weet u het nog? Was u erbij? En weet u wie er 
uiteindelijk won? Heeft u er herinneringen aan? Laat het ons weten! We zijn natuurlijk weer reusachtig 
benieuwd naar alle anekdotes en verhalen over deze bijzondere dag in Rotterdam, die plaatsvond in 1980. 
Stuur ons uw verhaal over deze dag. Dat kan via mail of op papier. Naar info@deoudrotterdammer.nl 
of via de post: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook 
reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.   

  J.M. Faasse: “Deze foto is van het abattoir in de 
Nieuwe Boezemstraat in Rotterdam Crooswijk. 
Het gaat om een staking van de slachters tegen 
de verhuizing naar een andere locatie. In de jaren 
60 woonden wij daar tegenover in de Nieuwe 
Boezemstraat op nummer 21 b.”

    W.H. Boet: “Deze foto is in de Boezemstraat 
in Crooswijk genomen. Het gaat erom dat het 
abattoir moest sluiten en plaats moest maken voor 
de huizen die er nu nog staan. Half Crooswijk 
verloor daarna zijn baan. Ik werkte als meisje bij 
de VVH-afdeling voorverpakking. Helaas is ook 
deze failliet gegaan.”

    Harry Siebrecht: “Op de foto zien we protesteren-
de werknemers van het abattoir (het Slachthuis) 
in de Boezemstraat in Crooswijk. Er was besloten 
het abattoir te sluiten en naar elders te verplaatsen 
en dat betekende dat veel werknemers, veelal 
Crooswijkers, hun baan zouden verliezen. Ook 
de Veemarkt zou worden opgeheven. Ik kan mij 
nog herinneren dat er wel eens een koe, die van 
de veemarkt naar het abattoir moest om geslacht 
te worden, er onderweg “tussenuit piepte” en dan 
de Goudse Rijweg oprende om aan de slachter 
te ontkomen. Overigens is er aan het eind van de 
twintigste eeuw fl ink wat bedrijvigheid uit Croos-
wijk verdwenen. Zo is de Heinekenfabriek vanaf 
de Linker Rottekade naar Zoeterwoude verhuisd; 
de fabriek van Jamin is naar Noord Brabant 
verplaatst en ook de tabak- en koffi efabriek van 

Van Rossum en de behangselfabriek van Cohen 
uit Crooswijk zijn verdwenen. Het enige wat 
nog van het oude abbatoir over is, zijn de stenen 
gebouwen (goed te zien op de foto), de vroegere 
toegang tot het slachthuisterrein in de Boezem-
straat. Jammer genoeg werd in die tijd ook de 
Koninginnekerk op de hoek van de Boezemsingel 
en de Goudse Rijweg gesloopt.”

    R. Heemskerk: “Dit is de Boezemstraat. Het 
slachthuis gaat dicht, dat staat trouwens op het 
spandoek te lezen, maar dan dat het open moet 
blijven. Tevergeefs, want het is al jaren gesloten. 
De directeurswoning staat er nog (zit nu restau-
rant in).”

    Ruud Kuipers: “Dit is het Rotterdams openbaar 
slachthuis aan de Boezemstraat in Crooswijk, dat 
in de volksmond ook wel het abattoir genoemd 
werd. Het is gebouwd in 1883 en was een begrip 
in de buurt, dus was het begrijpelijk dat de men-
sen gingen staken tegen de voorgenomen sluiting. 
Er zijn na die staking in 1974 nog verschillende 
acties en protesten geweest, maar dat mocht niet 
baten. In 1981 is het abattoir gesloten en verhuisd 
naar de Spaanse Polder. Die twee gebouwen staan 
er nog als herinnering. En voor de rest zijn er al-
lemaal nieuwe woningen gebouwd. Zo is er weer 
een stukje oud Rotterdam verdwenen.”

    Geert Wolf: “Dat was in de Boezemstraat bij de 
ingang van het slachthuis. Ze wilden het slacht-

huis sluiten. Daarom deze actie. Ik heb jaren bij 
Dirk en Mark Broere gewerkt. Daar kreeg ik de 
naam Harrie Brand, maar mijn echte naam is 
Geert Wolf. Daarna ging ik naar Leen van Helden 
rundervervoer. In 1978 werd het slachthuis ge-
sloten. Ik heb totaal twaalf jaar op het slachthuis 
gewerkt. Met plezier. Daarna deed ik onderhoud 
van auto’s bij de Roteb. Ik ben nu al twee jaar 
met pensioen.”

    Jan Bogaert: “Dit ging over het sluiten van het 
slachthuis en de wethouder was, als ik me goed 
herinner, de heer Worst. Ondanks de protesten 
ging het later toch door, want wethouders druk-
ken alles door, gelijk of geen gelijk en geld speelt 
geen rol. Het gevolg was dat de meeste bedrijven 
later stopten of ze gingen failliet en in 1979 
sloot als laatste J.A. van Walsum bv de deur en 
verhuisde naar de Boezembocht. De voorste man 
op de foto, is dat niet J.A.P. Visser (Jan)? Zelf 
heb ik jaren een gezellige tijd op het slachthuis 

doorgebracht. ‘s Winters in de schaft schaatsen 
op de Boezem en ‘s zomers voetballen achter de 
fabriek. Helaas.”

    Wilbert de Bruin: “Een echte protestactie, zo te 
zien. De witte pakken doen wel denken aan iets 
in de wereld van het vleesverwerken. Waar het is 
en wat het is weet ik niet. Wel dat acties bij be-
drijven van alle tijden zijn. Vaak terecht, want de 
consequenties van ingrepen in een bedrijf worden 
doorgaans het eerst gevoeld door de medewerkers 
waarvan de baan op de tocht komt te staan.”

    Albert Scheurwater: “Dit is een actie voor behoud 
van het slachthuis. Helaas bleek het niet te red-
den. Heel sneu voor al die Crooswijkers die hun 
baan verloren.”

    Wim Blonk: “Actie voor het slachthuis. Niet voor 
niks natuurlijk, want uiteindelijk kostte het zo’n 
zeshonderd mensen hun baan. Triest.”

     

     

        

 Stevig protest tegen sluiting slachthuis   
  In 1974 liepen slachters, vleesverwerkers en vleestransporteurs te hoop op de 
Boezemstraat in Crooswijk bij het Openbaar Slachthuis. Dat gebeurde nadat de 
gemeenteraad van Rotterdam had besloten niet langer mee te werken aan de 
exploitatie van het bedrijf. Daardoor dreigde massaontslag. Veel van onze lezers 
konden zich dat allemaal nog herinneren, zo blijkt uit de inzendingen die we op 
deze pagina weergeven. 
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Tandprothetische Praktijk
 

 

  
   

 

 

HET VERTROUWDE ADRES VOOR EEN PERFECT KUNSTGEBIT EN ´KLIKGEBIT´ OP IMPLANTATEN
TEVENS VOOR KUNSTGEBIT REPARATIES EN AANPASSINGEN

“Hagen” BV

info@tpphagen.nl

Filiaal Krimpen aan den IJssel:

www.tpphagen.nl

Burgemeester Aalbertslaan 43
Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

  
   al verbruikt? 

Laat dan nu nog voordeliger 
uw kunstgebit vervaardigen

 Eigen risico van € 385,- 

Lid 281 

J.Hagen ,  Tandprotheticus

Organisatie van

Nederlandse
Tandprothetici

Hagen Krimpen bestaat 25 jaar
Wij willen dit graag met u vieren met onze jubileumactie:

- Ontvang een korting van max.                    na aflevering van een boven- of een onderprothese.

- Ontvang een korting van max.                  na aflevering van een boven- en onderprothese.

Korting is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en niet geldig op uw wettelijk verplicht en vrijwillig verhoogd eigen 
risico. Actie geldt alleen tegen inlevering van deze advertentie en is geldig tot 1 december 2016.

Vraag naar de actievoorwaarden.

Lid 281 J.Hagen ,  Tandprotheticus

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen aan den IJssel
Tel.: (0180) 550431

info@tpphagen.nl

Filiaal Rotterdam:
Zwart Janstraat 122a
Tel.: (010) 4666603

www.tpphagen.nl
- Maak kans op leuke aanbiedingen
- Wees op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
- Wij ontvangen graag uw mening

Word fan op Facebook

Tandprothetische Praktijk “Hagen” BV
HET VERTROUWDE ADRES VOOR EEN PERFECT KUNSTGEBIT EN ´KLIKGEBIT´ OP IMPLANTATEN

TEVENS VOOR KUNSTGEBIT REPARATIES EN AANPASSINGEN

  

  

Actie! 
- ontvang een waardebon van max. €25,- na a�evering van een boven- of onderprothese;
- ontvang een waardebon van max. €50,- na a�evering van een boven- plus onderprothese;
- ontvang een waardebon van max. €50,- na a�evering van een klikgebit op een bestaande steg  in combinatie met een volledige prothese; 
- ontvang een waardebon van max. €75,- na a�evering van een klikgebit op een nieuwe steg in combinatie met een volledige prothese.
 
Waardebon is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en niet geldig op uw wettelijk verplicht en vrijwillig verhoogd eigen risico.  Actie geldt alleen tegen 
inlevering van deze advertentie. Vraag naar de actievoorwaarden. Eigen risico van €385,- al verbruikt? Laat dan nog voordeliger uw kunstgebit vervaardigen. 

Hagen digitaliseert haar afdruklepels. Alle cliënten krijgen vanaf heden een op maat ver-
vaardigde 3D geprinte afdruklepel. Doordat de kaak digitaal wordt gescand kan de afdruklepel 
digitaal ontworpen worden en in 3D worden geprint. Digitalisering zorgt ervoor dat er nog

nauwkeuriger gewerkt kan worden, waardoor de pasvorm van de prothese nog beter zal aansluiten op uw kaak. Hagen is 
trots op de aanwinst van de digitale scanner en 3D printer. Wij willen deze vernieuwing graag met u vieren.  

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro� erdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro� erdam
Tel 010 7370866

VANAF 13 JUNI
Hollandse Nieuwe Haring

Vers van ’t mes
 

Nieuw
Haringstempelkaart

Volle kaart is 10 stempels
is 1 GRATIS HARING

STALEN CERTINA 
HEREN HORLOGE  
van € 375,-
voor € 225,-

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

10% TOT 70% KORTING!

De mooiste nieuwe en occasion gouden en zilveren 
sieraden van o.a. Zinzi en Ti Sento, horloges van o.a. 
Guess, Pulsar, Seiko, Rolex, Ice watch en (Antiek) 
zilverwerk voor bijzondere prijzen.

ZINZI PARELRING 
MET ZIRKONIA
van € 69,95
voor € 35,-

OCCASION
GOUDEN ARMBAND
nieuwprijs van € 1059,-
voor € 499,-

BI-COLOR ESPRIT 
DAMES POLSHORLOGE 
van € 119,90
voor € 59,50

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS

INRUIL VAN 

OUD GOUD EN 

ZILVER MOGELIJK. 

BIJ BESTEDING 

ONTVANGT U 

20% EXTRA!

ENKELE VAN ONZE 
DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

Haven 1-3 • Schoonhoven
T (0182) 38 26 51
E info@rikkoert.nl
I www.rikkoert.nl

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

5000
OCCASION 

SIERADEN

VOOR MINDER 

DAN DE HELFT 

VAN DE 

NIEUWPRIJS!

MODE
MODE VOOR 
IEDER MOMENT

Mode voor 
ieder moment! b

sbensbensen
M O D E

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

 
Vrijdag 6 en 

zaterdag 7 maart
Iedere klant ontvangt 

een leuke attentie.

Mode 
presentatie-

dagen

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Maandag middag open van 12.30 
tot 17.30

OPRUIMING 
30 TOT 50% 

OP DE GEHELE 
ZOMER COLLECTIE 

Met uitzondering van basic artikelen



  Na 40 jaar huren ga ik ver-
huizen naar een seniorenflat. 
De verhuurder wil dat ik de 
woning achterlaat zoals ik 
hem heb aangetroffen, maar 
ik weet niet meer hoe dat 40 
jaar geleden was. Kunt u mij 
zeggen wat ik daarbij moet 
doen en wat er mag? 

  Voor huurcontracten die na 2003 zijn 
afgesloten is een opnamestaat bij 
aanvang van de huur verplicht. Bij 
woningen die al voor 2003 gehuurd 
zijn, ontbreekt vaak zo’n opna-
mestaat. Is deze er wel, dan moet de 
woning worden opgeleverd volgens 
deze opnamestaat; normale slijtage 
daargelaten.

     ‘Goede staat’ 
Is er geen opnamestaat van uw 
woning, dan moet u de woning in 
goede staat achterlaten. Juist over het 
begrip ‘goede staat’ kan verschil van 

mening bestaan. Vond u de woning bij 
aanvang al niet in goede staat, dan is 
het aan u om dat aan te tonen.

   Niet redelijk 
In uw geval eist de verhuurder dat de 
woning in dezelfde staat wordt achter-
gelaten als dat deze door u is gehuurd, 
veertig jaar geleden. Die eis is niet 
redelijk; de verhuurder zal genoegen 
moeten nemen met het feit dat u de 
woning in goede staat achterlaat.

  Heeft u zelf veranderingen aange-
bracht, dan mogen die blijven zitten 
als ze met toestemming van uw 

verhuurder zijn aangebracht (tenzij 
anders is bepaald). Ook als ze de ‘ver-
huurbaarheid’ niet schaden, mogen ze 
blijven. Denk daarbij aan een door u 
zelf aangebrachte vensterbank.

     Niet verplicht 
De verhuurder is niet verplicht een 
vergoeding te geven voor de door u 
aangebrachte zaken, tenzij u anders 
bent overeengekomen. Soms is het 
redelijk als u een vergoeding ontvangt 
in de situatie dat u bijvoorbeeld bij de 
opzegging van de huur uw investering 
nog niet heeft kunnen terugverdienen 
of als de verhuurder door de door u 

aangebrachte zaken een hogere huur 
kan vragen aan de nieuwe huurder.

   Voorinspectie 
Om te voorkomen dat u te weinig tijd 
heeft door u aangebrachte aanpassin-
gen te verwijderen of gebreken te her-
stellen, doet u er goed aan vroegtijdig 
een voorinspectie met de verhuurder 
af te spreken. Komt u er met de ver-
huurder niet uit, dan moet de rechter 
beslissen wie er gelijk heeft.

  Bij huurovereenkomsten van na 1 
augustus 2003 ligt de bewijslast zon-
der opnamestaat niet bij de huurder, 
maar bij de verhuurder. Is er wel een 
opnamestaat, dan moet u de woning 
opleveren zoals u hem gehuurd heeft; 
gebruikelijke slijtage daargelaten. 
Bent u het niet eens met de opna-
mestaat, omdat in uw ogen de woning 
bij aanvang van de huur veel slechter 
was, dan moet u dat kunnen bewijzen.
Gaat u op dit moment of in de toe-
komst een woning huren, zorg dan 
dat er een opnamestaat is bij aanvang 
van de huur en documenteer de staat 
van de woning door middel van foto’s 
zelf ook.   

De huurwoning opleveren in 
oude staat: wat moet, wat mag?
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  AOW en inwonend kind/of 
samenwonen 
Gaat u samenwonen met een kind 
en ontvangt u zelf AOW, dan blijft 
u gewoon uw alleenstaande-AOW 
ontvangen. Er is lang sprake geweest 
van een mogelijke korting op de 
AOW bij samenwonen met een zoon 
of dochter, maar dat is uiteindelijk 
toch afgeblazen. Die korting heet 
de kostendelersnorm of mantelzorg-
boete. Bij samenwonen met een kind 
hoeft u dus gelukkig niet meer te 
vrezen voor een korting op uw AOW.

   Alimentatie na kort huwelijk 
Het komt voor dat een huwelijk maar 
kort duurt; soms slechts een half jaar. 
Als er al recht op alimentatie is, dan 
is de duur daarvan bij een huwelijk 
van korter dan vijf jaar maximaal zo 
lang als het huwelijk heeft geduurd. 
Dit is anders in het geval dat er een 
of meer kinderen zijn. Duurde het hu-
welijk langer dan vijf jaar, dan is de 
alimentatieduur maximaal 12 jaar of 
zoveel korter of langer als de partners 
overeenkomen.

   Naar de huurcommissie 
Vindt u dat u een te hoge huur 
betaalt, vraag dan de verhuurder 

om huurverlaging. Dat kan met het 
puntenstelsel (www.huurcommissie.
nl). Daarmee berekent u de maximale 
huur en of die hoger of lager is dan 
de huur die u betaalt. Vraag de 
verhuurder huurverlaging als uw huur 
hoger is dan het maximum. Doe dit 
door de oude en de nieuwe huur in 
uw verzoek op te nemen, het percen-
tage waarmee u de huur verlaagd wilt 
zien en per wanneer de huurverho-
ging ingaat. Komt u er met de ver-
huurder niet uit, leg uw verzoek dan 
voor aan de huurcommissie. Maar let 
op, tegenwoordig kunt u daar alleen 
nog terecht als uw huur minder is dan 
€ 710,68 per maand.

   Ongewenste e-mail 
Iedere dag loopt uw elektronische 
brievenbus vol met berichten; som-
mige zijn leuk, andere klikt u direct 
weg. De regel is dat opzeggen van 
ongewenste e-mail gemakkelijk 

moet zijn. Vaak kunt u onderaan een 
bericht aangeven dat u niet langer 
prijs stelt op de e-mails. Lukt dat niet 
en blijft een bedrijf ondanks opzeg-
gen berichten sturen, meld dit dan bij 
de Autoriteit Consument en Markt 
(www.acm.nl).

   Boedelbeschrijving 
Afwikkelen van een nalatenschap 
brengt vaak kosten met zich mee. 
Bijvoorbeeld voor het opstellen van 
een boedelbeschrijving. Soms is dat 
verplicht, bijvoorbeeld bij min-
derjarige erfgenamen of omdat het 
testament van de overledene dit voor-
schrijft. Ook zonder verplichting kan 
een boedelbeschrijving handig zijn. 
Vooral als de langstlevende nog lang 
doorleeft. Na 20 jaar weten erfgena-
men dankzij de boedelbeschrijving 
dan hoe groot (of klein) hun erfdeel 
is dat ze nog tegoed hadden van de 
langstlevende partner. 

  Uit de praktijk 

  Vroeger trouwde men, kreeg kinderen, 
bleef een leven lang samen en na een 
overlijden was het verdelen van de 
nalatenschap vrij eenvoudig. Nu is dit 
anders en hebben we bij het afwikkelen 
van een nalatenschap in uitzonderlijke 
gevallen soms zelfs te maken met drie 
verschillende huwelijken en als het te-
genzit kinderen uit zes of zeven relaties. 
U begrijpt dat het opstellen van een 
testament en de afwikkeling daarvan er 
niet eenvoudiger op is geworden.
Heeft u iets minder ‘wild’ geleefd en 
zijn er kinderen van de ander die u 
ondertussen als uw eigen kinderen 
beschouwt, dan biedt een testament de 
mogelijkheid deze kinderen als ‘eigen’ 
kinderen te laten erven. Doet u dat, dan 
hebben deze stiefkinderen dezelfde 
vrijstelling als uw eigen kinderen en 
betalen ook volgens hetzelfde tarief 
erfbelasting. U kunt de kinderen van 
uw partner bij leven of na het overlij-
den opnemen in uw testament. U bent 
daarin vrij díe kinderen tot erfgenaam te 
benoemen die u het gunt. Stiefkinderen 
hebben, anders dan eigen kinderen, 
geen recht op een legitieme portie.
Meer relaties en meer (verschillende) 
kinderen maken het afwikkelen zoals 
gezegd niet eenvoudiger. Dit is anders 
als alles goed is vastgelegd. Dat is han-
dig voor de afwikkelaar, maar vooral 
om onenigheid te voorkomen. Wilt u 
weten welke mogelijkheden er zijn 
en hoe dat juridisch, maar ook fi scaal 
uitpakt, dan helpen we u graag met de 
voorbereiding van uw testament.
15 Juni 2018 houden wij weer een 
erfcoach-spreekuur in de Buurvrouw in 
de Castagnet in Rotterdam-Schiebroek. 
Binnenlopen is mogelijk, beter is bellen 
voor een afspraak: 010-3130823.   

?

l uw erfcoach en meer l

  Verzilver uw
uitvaartverzekering 
Uit onderzoek van uitvaartver-
zekering.nl blijkt dat veel (oude) 
uitvaartpolissen niet uitgekeerd 
worden. Vaak omdat men niet 
meer van het bestaan van de polis 
afweet. Kijk eens op uitvaartver-
zekering.nl voor een handleiding 
om de oude polissen te vinden. Dat 
kan tot vijf jaar terug na overlijden.

   Gooi niet weg, repareer 
In onze regio zijn verschillende 
repaircafé’s waar deskundigen 
kapotte spullen kosteloos of tegen 
kleine vergoeding repareren. Zoek 
op repaircafé en uw woonplaats 
voor een repaircafé in uw buurt.

   Besparen is vooruitzien 
Ziet u een aanbieding van een pro-
duct met langere houdbaarheids-
datum, koop dit alvast voor uw 
voorraad. U bent voordeliger uit en 
u heeft nog eens wat te kiezen.
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

 

Een goed verzorgde uitvaart vanaf   

€ 3495,00 
( mogelijkheden al vanaf € 1450,00 ) 

De inhoud van onze pakketten staat op 
de website, of vraag een folder aan. 

Tel.:  010-4194010 
www.budget-uitvaartverzorging.nl 

email: info@uvvw.nl 

LG OLED TV
• type 55C8PLA
• 138 cm
• 55 inch
• resolutie: 3840 x
  2160 pixels
• WiFi direct

• 81 cm
• 32 inch
• resolutie: 
 1920 x1080 pixels
• HDMI aansluiting

GRUNDIG LED TV

• 123 cm
• ultra HD 4k
• Smart TV
• WiFi direct

van € 2799
min. inruil € 300

via LG retour: 300

€2199
Het gras 

is groener 
op een LG 
OLED TV

Meld u aan bij UVV Rotterdam
010-413 08 77

Dan brengt een vrijwilliger de 
boeken bij u thuis

Houdt u van lezen en kunt u 
niet meer zelf naar de bieb?

Nu met GRATIS bieb-jaarabonnement

*Deze actie loopt tot 1-8-2018

*

VORM.NL/HETTERRASAANDEMAAS

APPARTEMENTEN EN PENTHOUSES VANAF € 240.000 V.O.N.
NU OOK BENEDENWONINGEN MET TUIN BESCHIKBAAR!

NU IN
VERKOOP!

AAN DE OUDE MAAS IN SPIJKENISSE



Hetzelfde principe gaat op voor de 
vele kunstwerken in de stad. De lege 
binnenstad na de Tweede Wereldoor-
log werd in rap tempo volgebouwd en 
daarbij zijn talloze kunstwerken in het 
straatbeeld verschenen. Naar schatting 
staan er in de buitenruimte van heel 
Rotterdam meer dan 1.000 openbare 
kunstwerken. Daarvan hebben er 
diverse in de Rotterdamse volksmond 
een andere benaming kregen dan de 
officiële. In dit artikel enkele mooie 
voorbeelden van kunstwerken uit de 
wederopbouwperiode.

‘Het Ding’
Hét icoon van de wederopbouwkunst 
in Rotterdam is de naamloze sculptuur 
van kunstenaar Naum Gabo op de 
Coolsingel voor de Bijenkorf uit 1957. 
Of beter gezegd: van de Bijenkorf, 
want het is onderdeel van het com-
plex. Om het ritme in de Coolsingel te 
behouden, had de gemeente aan Bijen-
korf-architect Marcel Breuer gevraagd 
een uitstulping aan het warenhuis te 
ontwerpen. Zo zou de rooilijn gelijk 
komen aan het daarnaast gelegen voor-
oorlogse Atlanta-hotel. Maar Breuer 
weigerde dat en warenhuis-directeur 
G.van der Wal kwam met de oplossing 
door er dit enorme kunstwerk te laten 
plaatsen. Voor veel Rotterdammers 
was het in de binnenstad een handige 
plek om af te spreken: “Waar zien we 
mekaar?” “Nou, bij dat ding van de 

Bijenkorf.” Zo ontstond de heerlijk 
eenvoudige Rotterdamse bijnaam ‘Het 
Ding’. Maar het abstracte werk inspi-
reerde ook tot vele andere - weliswaar 
minder populaire - bijnamen. Wat te 
denken van ‘De Gestileerde Bloem’, 
‘Het Scheerapparaat’, ‘De Tulp’, ‘Het 
Spinneweb’, ‘Het Spoorwegongeluk’, 
‘De Kolengrijper’, ‘De Stopnaald’ en 
‘De Verlostang’? Wat een eer voor dit 
beeld dat onlangs helemaal gereno-
veerd is en er weer prachtig bij staat.

‘Stad zonder Hart’
Het beeld van Ossip Zadkine heet of-
ficieel De Verwoeste Stad en het staat 
symbool voor het gebombardeerde 
Rotterdam. Het hart van de stad lag 
na 14 mei 1940 immers in puin en het 
beeld vertoont daarom een gat in de 
romp en heeft geen hart. ‘Harteloze 
Hendrik’ zeiden sommigen, maar dat 
is niet de bekendste bijnaam. Schrijver 
Jan Oudenaarden verwerkte de meest 
gebruikte bijnaam voor het beeld in 
dit gedicht:

Plein 1940

Het beroemde beeld
van Ossip Zadkine
(later Fransman
maar Rus van origine)
staat in Rotterdam
op een almaar kleiner wordend plein
bij Blaak en Leuvehaven

groot en sterk te zijn.

Met de handen geheven
de knieën geknikt
en het hart
uit het lijf gebikt
heet het behalve
De Verwoeste Stad
voor Rotterdammers
ook gewoon: Jan Gat

Daarnaast worden namen als ‘Piet 
Kraak’, ‘Jan met de Handjes’ en ‘De 
Zandknie’ nog weleens gebruikt, maar 
vooral populair blijkt de bijnaam ‘De 
Werkgever’. De anekdote achter deze 
naam is onvervalst Rotterdams. Bij 
de onthulling van het beeld stonden 
er vele honderden mensen, waaronder 
een aantal havenarbeiders, te kijken. 
Toen een van hen het beeld voor het 
eerst zag, draaide hij zich om naar 
zijn maten en merkte droogjes op: 
“Hij lijkt net op onze baas: hij heb een 
grote muil, geen hart in z’n donder en 
z’n klauwen staan verkeerd...”

‘Het Nakie van Blakie’
Het bronzen beeld ‘De Welvaart’ van 
kunstenaar Pieter Starreveld werd in 
1953 aan de gevel van de toenmalige 
Amsterdamsche Bank / Incassobank 
aan de Blaak onthuld. De naakte dame 
(symbool voor de welvaart) heeft een 
vredesduif in haar hand en aan haar 
voeten is een fries aangebracht met 
een zaaier, een smid, een ploeger, een 
steigerend paard en een vrouw die 
schoven wegdraagt. In de Rotterdamse 
volksmond werd het beeld al snel 
aangeduid als ‘Het Nakie van Blakie’ 
of ‘Mien (met d’r billen aan de bank)’. 
Omdat de naakte dame met haar billen 
tegen een bank hing, sprak men ook 
wel van ‘Bank-bil-jet’ en dat werd 
simpelweg afgekort tot ‘Jet’. In 1979 
verhuisde het beeld naar het kantoor 
van de ABN AMRO Bank aan de 
Coolsingel. Omdat enkele jaren ge-
leden de bank het pand verliet en het 
beeld pal naast ‘de Koopgoot’ hangt, 
ontstond haar nieuwe bijnaam: ‘Bloot 

aan de Goot’.

‘Waslijn’ tot ‘Schroothoop’
Nog een paar voorbeelden van 
bijnamen die veel lezers zich nog 

zullen herinneren, zijn bijvoorbeeld 
‘De Waslijn’ voor Het Maasbeeld 
van Auke de Vries. Het kunstwerk 
met allerlei scheepvaartvormen erin 
verwerkt, hangt tussen de Wil-
lemsbrug en een pijler van de oude 
spoorbrug. Op het Hofplein werd in 
1955 de bekende fontein opgeleverd. 
Maar deze was al in 1939 aan de stad 
Rotterdam geschonken door de rederij 
Van Ommeren die toen zijn hon-
derdjarige bestaan vierde. Directeur 
Philippus ‘Flip’ van Ommeren inspi-
reerde tot de bijnaam: ‘De Flipspuit’. 
Ook ‘De Speculaasjes’ spraken tot de 
verbeelding. Het waren de granieten 
beeldhouwwerken die de vleugels van 
het oude Centraal Station domineer-
den. Deze zijn overigens ook in het 
nieuwe station terug te vinden en wel 
op perron 1 en 15.
Ten slotte, ook de firma Unilever 
plaatste medio jaren 60 een kunst-
werk voor het oude hoofdkantoor aan 
het Burgemeester Jacobsplein dat in 
1992 werd verplaatst naar het nieuwe 
hoofdkantoor aan het Weena. Wessel 
Couzijn ontwierp een groot bronzen 

abstract kunstwerk geheten ‘Corpo-
rate Entity’. Wat het precies voorstelt 
weet niemand en het werd al snel 
omgedoopt tot ‘De Schroothoop’. En 
zo weten de Rotterdammers met de 
juiste mix van nuchterheid en humor 
de mooiste bijnamen te verzinnen!

Boekje
Nog veel meer bijnamen vindt u in 
het boekje Rotterdamse Bijnamen. 
Auteur Herco Kruik verzamelde er 
maar liefst 1.000 (!) bij elkaar. Niet 
alleen voor kunstwerken, maar ook 
voor gebouwen, straten, wijken en 
beroemde Rotterdammers. Het boekje 
is verkrijgbaar voor slechts € 7,50 in 
de webwinkel van De Oud-Rotter-
dammer (zie ook de bestelbon op de 
pagina van ‘t Winkeltje in deze krant).

Tramtour
In het najaar is er weer de Rotter-
damse Bijnamen Tramtour, die wordt 
gereden in de historische vierasser-
tram. Een rondrit van 1,5 uur door 
grote delen van de stad waarbij u 
talloze bijnamen, leuke anekdotes en 
verrassende weetjes te horen krijgt. 
Warm aanbevolen! Reserveer uw 
plaatsen voor de ritten op 6 okto-
ber, 3 november of 1 december via 
www.scheurmailrotterdam.nl of bel 
0104672111. Er zijn drie ritten per dag 
om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur 
en de prijs is € 15,- per persoon.

Rotterdammers, kunst en bijnamen
Dat Rotterdammers graag bijnamen geven aan gebouwen in de 
stad is een bekend gegeven. Er staan nu eenmaal veel moderne, 
uitgesproken bouwwerken in de stad en die lopen meer risico 
een bijnaam opgeplakt te krijgen. “Het hoort er een beetje bij”, 
zei een Rotterdamse architect onlangs, “want beter een bijnaam, 
dan een anoniem en karakterloos gebouw.”
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Het Ding staat voor de Bijenkorf

Het beeld van Zadkine

En dit beeld noemen Rotterdammers 'Het 
Nakie van Blaakie'...



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 12 juni 2018pagina 10

Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen 
dat het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen 
ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?  

Bel voor een persoonlijk gesprek  010 851 62 80. 
Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA

“Hogadent”
VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

Klikgebit op implantaten
(voor loszittende onder- of boven prothesen)

Wij heten u graag welkom in onze praktijk 
voor een wederzijdse kennismaking

en een gratis advies.

Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
Ma t/m do geopend van 9.00 - 17.00 uur, Vrijdag geopend van 9.00 - 12.00 uur

www.hogadent.nl

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde.

LET  OP !!

Tot het einde van het jaar ontvangt u:
Euro 200,-  na afleveren boven 

Euro 250,- na afleveren klikgebit!

Dit alles bij inlevering van deze advertentie.

+ onderprothese!

WOENSDAG 4 & 25 JULI, 15 AUGUSTUS

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN DELTAWERKEN
VAAR OVER ZEVEN RIVIEREN EN ERVAAR ZEVEN 
AFWISSELENDE DECORS IN DE HOLLANDSE DELTA

DONDERDAG 5 & 26 JULI, WOENSDAG 22 AUGUSTUS

DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EEN BIJZONDERE REIS DOOR HET ZUID-HOLLANDSE, 
GELDERSE EN BRABANTSE LANDSCHAP

WOENSDAG 11 JULI, DONDERDAG 9 & 30 AUGUSTUS

DAGTOCHT WILLEMSTAD
VAAR MEE OP EEN INDRUKWEKKENDE REIS TERUG  
IN DE TIJD NAAR HET TIJDPERK VAN WILLEM VAN ORANJE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SPIDO.NL 
OF BEL 010 - 275 99 88

MIS DE THEMACRUISES EN 
DAGTOCHTEN VAN SPIDO NIET!

NIEUW!

WOENSDAG 18 JULI, 8 & 29 AUGUSTUS

DAGTOCHT WOUDRICHEM
WANDEL DOOR HET MIDDELEEUWS DECOR VAN DE FILM 
 OORLOGSWINTER EN DE POPULAIRE SERIE DOKTER TINUS

IEDERE DINSDAG & ZONDAG IN JULI & AUGUSTUS

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
DICHTER BIJ EEN NIEUW STUK NEDERLAND EN EEN HAVEN 
IN AANBOUW KUNT U NIET KOMEN

DONDERDAG 12 JULI, WOENSDAG 1 & DONDERDAG 23 AUGUSTUS

DAGTOCHT TIENGEMETEN
NIEUW IN ONS ZOMERPROGRAMMA! DAGJE VAREN 
EN ONTSPANNEN OP NATUUREILAND TIENGEMETEN NIEUW!
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Rotterdamse bijnamen
Met de juiste mix van humor en nuch-
terheid geeft de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, kunstwerken, 
straten en beroemde stadsgenoten. 
Herco Kruik verzamelde ze en maakte 
een selectie van 1000 bijnamen. Ze zijn 
opgenomen in een leuk boekje. Van 
De Koopgoot tot de Pluk-Me-Kaalstraat’ en van de Arie Beton 
tot de Tovenaar van Tatabanya. Echt zo’n weggeefboekje of 
gewoon lekker voor jezelf!

 

De Noordsingel. Verhalen 
van binnen en buiten

Dit nieuwe boek, geschreven 
door Lida Hoebeke en Conny 
Rijken, gaat over de gevange-
nis aan de Noordsingel in Rot-
terdam. De schrijfsters spraken 
met tal van mensen die met de gevangenis en deze plek te 
maken hebben gehad. Een uniek inkijkje in de wereld achter 
tralies ontstaat zo. Maar ook buurtbewoners komen aan het 
woord en mensen die op een of andere manier bij de gevange-
nis waren betrokken.

 

De Rotterdamse Natte 
T-Doek
Nee, dit is geen boek. Dit is de 
Rotterdamse Natte T-Doek. Een 
ludieke theedoek in de kleuren van de Rotter-
damse vlag met de tekst: ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De 
kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek is van 100 procent 
katoen, meet 50 x 70 cm en is voorzien van een ophanglus. De 
doek is opgevouwen en voorzien van banderol, zodat het ook 
een leuk, origineel cadeau kan zijn voor de echte (oud-)Rot-
terdammert. Wat die praat natuurlijk met een natte ‘T’ en plakt 
die overal achteran. Jatochniettan!

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

Anders nog iets?
De charme van vergeten producten, de 
persoonlijke touch van winkeliers en de 
schoonheid van oeroude ambachten. Ze 
komen allemaal aan bod in het nieuwe 
boek ‘Anders nog iets?’ van Annema-
rie Mosterd. Zij wil de ondernemers 
vereeuwigen die niet alleen verkopen, 
maar ook boegbeelden zijn van hun buurt en de stad Rot-
terdam. De wereld achter de Rotterdamse winkelpui.
Het boek telt 278 pagina’s.

 

Zoekboek van Nederland
In dit tekstloze Jan van Haasteren 
Zoekboek voor jong en oud, vind je 
de leukste prenten en zoekplaten om 
eindeloos naar te kijken! Ontdek de kip 
zonder kop, de oranje paraplu, de man 
met het houten been, een paar sokken 
aan de waslijn, de kabouter op de pad-
denstoel, een schaatser in een korte broek en nog veel meer! Per 
plaat zijn er extra zoekopdrachten opgenomen. Een boek voor 
uren kijkplezier waarbij bovendien de fantasie van de lezer op 
speelse wijze gestimuleerd wordt.

 

Ik, kind in de Tweede Wereld-
oorlog
In ‘Ik, kind in de Tweede Wereldoor-
log’ heeft Govert A. Janse het kind 
in hem aan het woord gelaten. Als 
volwassene mocht hij naar dat kind 
kijken; het wilde gezien en gehoord 
worden. Het verhaal speelt zich 
grotendeels af in Rotterdam en Schiedam. Behalve verdriet 
en leed komen ook de jongensavonturen van de schrijver in de 
oorlogsjaren in Rotterdam-West aan bod.

 

Rotterdammertjes, een 
echt Rotterdams snoepje
Ze waren even niet voorradig 
maar zijn er weer: de Rot-
terdammertjes! Het populaire 
Rotterdamse snoepje is per drie 
pakjes verkrijgbaar. Rotter-
dammertjes zijn een initiatief 
van Olav Ouwerkerk, die vond dat Rotterdam een antwoord 
moest hebben op Haagse Hopjes. Hij noemt Rotterdammertjes 
de bouwstenen van de stad. Het snoepje smaakt naar kaneel met 
mint. Kaneel verwijst naar de specerijenhandel in Rotterdam, 
de scheepvaart en de Maas.
Mint is fris, net als onze stad.

 

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van 
‘Rotterdam Frontstad’ heeft een nieuw 
oorlogsboek uitgebracht. Het heet ‘Nach 
Holland’ en geeft een unieke kijk op de 
Duitse inval in de eerste bezettingsda-
gen van ons land. Het staat namelijk 
vol foto’s die werden gemaakt door 
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen naar het 
front. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, bleven hun 
kiekjes, voor zover ze niet door de oorlog verloren gingen, 
decennialang verborgen. Een uniek boek.

 

Vergeten verhalen
In dit boek deelt schrijver Johan van 
der Hoeven met ons de oorlogs-
herinneringen van 100 Rotterdam-
mers, zoals ze ook in het RTV 
Rijnmond-programma ‘Middag 
aan de Maas’ aan bod kwamen 
en komen. De schrijver is ook 
conservator van Museum Rotterdam ‘40-’45 NU, 
het vroegere OorlogsVerzetsMuseum. De verhalen geven een 
realistisch en vaak persoonlijk beeld van het leven in de oorlog.

 

€ 7,50

€ 19,75

€ 8,95

€ 25,00

€ 14,95

€ 12,50

€ 13,95 € 29,95 € 14.95

Rotterdamse bijnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,50

De natte T-Doek (= theedoek, geen boek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,95

Noordsingel. Verhalen van binnen en van buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  19,75

Anders nog iets?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  25,00

Van Haasteren. Zoekboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,95

Ik kind in de Tweede Wereldoorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50

Rotterdammertjes (Rotterdamse snoepjes) (3 pakjes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  13,95

Nach Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  29,95

Vergeten verhalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,95
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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 de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) 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 MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Flintstone steak op Vaderdag
Jabadabadoe! Welke vader heeft het op 
Vaderdag niet naar de zin met een Flintstone 
steak als hoofdgerecht? In Restaurant & 
theehuis De Dames op Leefgoed de Olifant, 
Groenendijk 325, tussen werkhaven Ver 
Hitland en Park Hitland in Nieuwerkerk aan 
den IJssel, wordt het zondagavond extra 
gezellig. Als hoofdgerecht van het 3-gangen 
menu serveren ze een stevige Flintstone 
steak van 350 gram. Voor het diner om 
18.00 uur is in de parkachtige omgeving 
bovendien tot 1 juli werk te zien van tien 
kunstenaars plus de permanent aanwezig objecten, waaronder landart en poëtische teksten. De QR-codes bij de 
beelden geven meer informatie over de kunstenaars. Via de website leefgoed.nl/agenda kunt u het Vaderdagmenu 
zien en reserveren. Het is € 32,50 per persoon. Vergeet bij de reservering niet te vermelden dat u bent geïnspi-
reerd door De Oud-Rotterdammer. Parkeren is gratis. De Beeldentuin is tot nog en met 1 juli en geopend van 
woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
 
Van vloek naar verlossing, van duisternis naar licht
Het zomerconcert van Symfonieorkest Rijnmond, dat zaterdag 30 juni plaatsheeft in de Prinsekerk in Rotterdam, 
heeft het thema ‘Van vloek naar verlossing, van duisternis naar licht’ meegekregen. Het orkest speelt de Ouverture 
Die Fledermaus van J. Strauss, Dornröschen van Engelbert Humperdinck en Symfonie nr.1, J. Brahms. Dirigent 
is Cor van der Linden, die in 1988 als eerste violist aangesteld werd in het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 
sinds de oprichting van het orkest in 2007 de artistieke leiding van SOR heeft. Het Symfonieorkest Rijnmond is 
een jong ambitieus orkest in de regio Rotterdam Rijnmond dat is uitgegroeid tot een volwaardig symfonieorkest, 
bestaande uit circa 65 gevorderde amateurs en beroepsmusici. Zie voor verdere informatie elders op deze pagina 
en op www.symfonieorkestrijnmond.nl

 

Muziek op Rhoon
Het grote terrein achter het Kasteel van Rhoon wordt zaterdag 30 juni omgetoverd tot het gezelligste festivalter-
rein van de regio. Tijdens Muziek op Rhoon - voorheen bekend onder de naam Jazzfestival Rhoon - geniet je van 
namiddag tot middernacht van te gekke bands die jazz-, blues-, funk- en soulmuziek, of een mix daarvan, spelen. 
Alle ingrediënten wederom een geweldig muziekfeest neer te zetten zijn aanwezig: een unieke en sfeervolle locatie, 
lekker eten en drinken en een fantastische line-up met o.a. Ralph de Jongh en band, Sherry Dyanne, Rosenberg 
Trio, AJ Plug en uit de USA Brooklyn Funk Essentials! De presentatie is in handen van Johan Derksen. Zie ook 
elders op deze pagina.
 
Regio-optredens Shantykoor De Hoeksche Waard
Shantykoor De Hoeksche Waard is steeds meer een graag geziene gast in Rotterdam en omstreken. Trad het koor 
voorheen voornamelijk op in de Hoeksche Waard in verzorgings- en bejaardenhuizen (besloten voorstellingen), 
steeds vaker weten ook andere organisaties, bedrijven en instellingen in Rotterdam dit shantykoor te vinden. Zo 
traden ze onder andere op in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en tijdens de opening van de tentoonstelling 
‘Water’ in de Kunsthal in Rotterdam door, toen nog Prins Willem Alexander. Ook in AHOY tijdens een winterau-
toshow en op een Sinterklaasfeest zong het koor net als al jaren tijdens het Rotterdamse Shanty-festival rond de 
Leuvehaven. En ook op de Cruise Terminal van de Holland America Line treedt het koor op contractbasis maar 
liefst dertien keer per jaar op bij aankomst en afvaarten van Cruise Schepen aan de Wilhelminakade. Het voltallige 
koor bestaat uit tien muzikanten en circa 42 zangers met als vaste dirigent Paula van Wanrooij. Bent u geïnteres-
seerd en wilt u dit koor contracteren voor een optreden tijdens uw bedrijfsfeest, uw jubileum of viering neem 
vrijblijvend contact op met het secretariaat: 06-50538002 of via info@shantykoordehoekschewaard.nl

Vrijdag 15 juni
 

Terug naar De Kersentuin
Vrijdag 15 juni speelt theatermaker Greg Nottrot in Kantine Walhalla aan de Veerlaan 11 in Rot-
terdam zijn versie van De Kersentuin. Hij situeert zijn vertelling in zijn opa’s vervallen zomerhuis op 
een Grieks eiland. De plek waar hij iedere zomer zeven weken lang de tijd traag voorbij zag trekken. 
De plek waar zijn jeugd verpakt in doeken opgeslagen ligt. Aanvang: 20.15 uur. Tickets à € 15 zijn 
te bestellen via www.theaterwalhalla.nl
 
Art Deco Taxatiedag
Nieuwsgierig naar wat je zelf in huis hebt staan 
aan art deco glasobjecten? Kom naar de Art 
Deco Glas Taxatiedag op 15 juni in de glasbla-
zerij van het Nationaal Glasmuseum. Zuidwal 
Centrum-Leerdam. Van 11.00 tot 17.00 uur.

Zondag 17 juni
 
Flintstone steak op Vaderdag
Op Vaderdag met de familie aan de Flintstone steak na bezoek aan de prachtige Beeldentuin. Op 
Leefgoed de Olifant aan de Groenendijk 325 in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt vanaf 18 uur als 
hoofdgerecht van een driegangenmenu een stevige Flintstone steak van 350 gram geserveerd ter 
gelegenheid van Vaderdag. Dit gebeurt in restaurant & theehuis De Dames met als entourage de 
prachtige Beeldentuin aan de rand van het landelijk Park Hitland op een steenworp afstand van 
Rotterdam. Voor meer informatie en reserveren: zie elders op deze pagina’s of raadpleeg leefgoed.
nl/agenda

Zondag 23 juni e.v.
 
Concerten Shantykoor De Hoeksche Waard
Shantykoor De Hoeksche Waard verzorgt dit jaar nog zeven concerten in Rotterdam en Omstreken.
Zondag 23 juni zingt SKHW tijdens het Shanty-festival in Spijkenisse. Zondag 1 juli zingt het 
SKHW ‘s avonds bij de afsluiting van het ‘Rotterdam Waterweekend’, tijdens het openluchtconcert 
van het Rotterdams Kamerorkest aan de Leuvehaven bij het Maritiem Museum.
Zondag 5 augustus zingt SKHW tijdens ‘Baarle Proeft’ in Baarle-Nassau. Een culinair festijn voor 
iedereen! Zondag 9 september zingt SKHW op diverse podia rond de Leuvehaven, tijdens de Rot-
terdamse Havendagen. Zaterdag 29 september zingt het SKHW tijdens haar eigen concertavond in 
Zaal Concordia in ‘s-Gravendeel. Zondag 30 september zingt het SKHW tijdens de Brandersfeesten 
in Schiedam. Zondag 18 november zingt het SKHW voor het derde jaar achtereen, tijdens het 
Zondagochtendconcert in de Rotterdamse Doelen. (Kaarten aan de kassa van De Doelen.)
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Tentoonstelling ‘Dubbele bodems’ 
In de tentoonstelling ‘Dubbele bodems’ is niets wat 
het lijkt. Objecten waarmee is gesmokkeld, worden 
op een wel heel bijzondere manier gepresenteerd. 
Het lijkt of ze zweven of oneindig worden verdubbeld 
door spiegels. Een kast vol trucs wordt opengetrok-
ken. Met het smokkelen in dubbele bodems probeert 
men de Douane om de tuin te leiden, hoe slim en 
inventief is de smokkelaar, het zijn bijna meester 
illusionisten en inderdaad, niets is wat het lijkt. In de 
tentoonstelling Dubbele Bodems worden je zintuigen 
continue geprikkeld. Meester illusionist Jochem 
Nooyen, bekend van de tv-serie Rundfunk, neemt je 
in deze tentoonstelling mee in een wereld van list en 
bedrog. De tentoonstelling is te zien tot en met 28 
oktober in het Belasting & Douane Museum www.
bdmuseum.nl

 
Terug naar De Kersentuin in Kantine Walhalla
Theatermaker Greg Nottrot speelt op vrijdag 15 juni in Kantine Walhalla in Rotterdam
Terug, naar De Kersentuin; een nostalgisch zomers dilemma over Griekenland, de heimwee naar vroeger en de 
(financiële) waarde van een dierbare herinnering. Je waant je op vakantie met een avond Griekse gastvrijheid 
in Kantinas Walhallas. Cultureel Persbureau schreef eerder over Terug, naar De Kersentuin: “Een fascinerend 
avondje filosofie over Grieks vakantiehuis *****”. Cleeft prees de intieme vertelling: “Op een plek zonder herin-
neringen, creëert Greg Nottrot een stukje nostalgie.”
 
Art Deco Glas Taxatiedag
Heb jij ook een art deco 
glasobject thuis en je 
weleens afgevraagd waar 
deze vandaan komt of wie 
het ontworpen heeft? Kom 
dan langs op de Art Deco 
Glas Taxatiedag op vrijdag 
15 juni in de glasblazerij van 
het Nationaal Glasmuseum. 
Ontdek het verhaal achter je 
object en de waarde ervan 
aan de hand van gecer-
tificeerd registertaxateur 
Marcel Brouwer, bekend 
van omroep Gelderland’s 
Schatgraven.
Na het kopen van een en-
treebewijs voor de glasbla-
zerij (of het scannen van je 
Museumkaart) is de taxatie 
gratis. Er kunnen maximaal 
twee glasobjecten per persoon worden behandeld. Ga voor of na de taxatie ook naar het museum voor de 
tentoonstelling ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’ (zie ook elders op deze pagina’s).
 
Begonia’s kijken in Trompenburg
In Trompenburg Tuinen & Arboretum staat deze zomer de begonia centraal. Deze kleurige plant kent meer dan 
1000 soorten en meer dan 10.000 (!!) cultivars (gekweekte planten). Omdat de planten zo mooi en lang blijven 
bloeien in de zomer is het een waar feest om door de tuinen te lopen in deze periode. (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

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

Zaterdag 30 juni
 
Zomerconcert Symfonieorkest Rijnmond
Symfonieorkest Rijnmond geeft zaterdag 30 juni een 
concert in de Prinsekerk, Scheepenstraat 69, te Rot-
terdam. Aanvang concert: 20.15 uur. Zaal open: 19.30 
uur. Toegangsprijs: € 17,50/ € 15,00. Toegangskaar-
ten kunnen besteld worden via https://sor.banster.nl 
of op de avond zelf aan de kassa gekocht worden.
 
Muziek op Rhoon
Op het grote terrein achter het Kasteel van Rhoon, 
aan de Dorpsdijk 63 in Rhoon, is van 15.00 uur tot 
middernacht ‘Muziek op Rhoon’, een festival met jazz, 
blues, funk en soul. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
muziekoprhoon.nl of bij Boek & Leeswinkel Het Witte 
Huys in Rhoon. Meer informatie: kijk elders op deze 
pagina en op www.muziekoprhoon.nl.

 

Van eind juni tot begin september
 

Begonia’s centraal in Trompenburg Tuinen & Arboretum
Vanaf eind juni tot en met begin september staat Trompenburg Tuinen & Arboretum in het teken 
van begonia’s. In allerlei hoekjes en pleintjes staan meer dan 100 soorten begonia’s. Een interes-
sante tentoonstelling voor de liefhebber; een geweldig kleurige ervaring voor eigenlijk iedereen. 
Entree € 7,50 per persoon.

Tot en met 28 oktober

Dubbele bodems, niets is wat het lijkt
In het Belasting- en Douanemuseum is sinds zaterdag 26 mei de tentoonstelling ‘Dubbele bodems’ 
te zien. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina’s en kijk op www.bdmuseum.nl.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of 
haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht 
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over 
verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze 
pagina’s.
 

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

Veerpont Zuid zoekt enthousiaste
schipper, in bezit van Groot Vaarbewijs
en marifoon certificaat, voor een 
mooie bijbaan op het water.

Bel voor meer info naar 010-2602029.
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nu te zien bij

HOTEL 
NEW YORK
Story of pioneers

Advertentie Oud Rotterdammer 255x367.indd   1 05-06-18   14:15



Ik weet niet meer precies hoe oud ik was, waar-
schijnlijk 7 of 8 jaar, toen mijn boezemvriendin 
met haar ouders naar Amerika vertrok. Wij speel-
den altijd bij elkaar en waren allebei verdrietig 
dat zij ging vertrekken, want dat was in die tijd 
‘voor het hele leven’. Je wist dat je elkaar nooit 
meer zou zien. Daarom hadden we afgesproken 
om als herinnering aan elkaar gaatjes in onze 
oren te laten maken en oorbellen te gaan dragen. 
Dat was immers voor ‘altijd’. Ik kreeg van haar 
ouders geld voor oorbellen en zij van mijn ouders. 
De gaatjes werden gemaakt, ik zag daar tegenop, 
omdat ik wist dat het pijn zou doen. Toch liet ik 
het doen omdat het voor onze “eeuwige vriend-
schap” was.

De oorbelletjes droeg ik met een gevoel van 
verbondenheid en de gaatjes heb ik inderdaad nog 
altijd. Ik heb haar nooit meer gezien, en volgens 
mij ook nooit meer iets van haar gehoord. Helaas 

kan ik het mijn ouders niet meer vragen. Op de 
foto zijn wij de twee met de armen om elkaar; ik 
ben het meisje met de geblokte jurk. Haar broertje 
zit voor zijn vader en kijkt de andere kant uit. Ik 
zit voor haar moeder, de rest van de mensen op de 
foto kan ik mij niet meer herinneren.
Ik weet nog wel dat de familie naar Amerika 
verhuisde, omdat haar vader, die kleermaker was, 
daar een goede baan zou krijgen. Als ik nu naar 
de foto kijk, begrijp ik dat er een heel verhaal bij 
deze foto hoort en ben ik heel benieuwd hoe het 
met deze mensen is gegaan. De naam van mijn 
vriendin is Trudie Rietdijk, zij woonde in het 
Kleiwegkwartier, Rotterdam, in een zijstraat van 
de Rozenlaan.

Janny Rozendaal
Grieglaan 18
3055TH Rotterdam
0640125580

flakes met blue curacao).

Hij had net een tekening op een place-
mat gemaakt en vroeg of ik die wilde 
hebben. Er stond ook nog Jan op, de 
naam van mijn vader! Dus graag!! Ik bedankte 
hem en liep weg. “Hé”, riep hij mij na, er moet 
nog mijn naam onder, anders is hij niks waard.”
Dus nu al sinds 1993 (25 jaar dus) heb ik deze 
tekening in mijn bezit. Biedingen op deze teke-

ning in de afgelopen jaren heb ik afgeslagen en nu 
ineens is het een verhaal. Een onthuld geheim van 
Hotel New York,

N.Stello
j.steenhorst@upcmail.nl

Boezemvriendin

Herman Brood

Hierbij een foto en verhaal van mij bij het afscheid van mijn boezemvriendin in de 
jaren 50 in de hal van de Holland Amerika Lijn.

Ook ik heb iets leuks 
meegemaakt in Hotel New 
York. Ik was degene die 
het niet kon laten. Een 
handtekening vragen aan 
Herman Brood. Hij was 
aan het ontbijten (corn-
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25 jaar Hotel New York betekent een schatkamer 
gevuld met verhalen, foto’s, films en bijzondere 
items. Met elkaar vertellen ze het bijzondere 
verhaal van het beroemde hotel, op een unieke 
locatie aan de Maas in Rotterdam. Want behalve 
een hotel en een restaurant is het voor veel men-
sen een plek om thuis te komen, te genieten van 
het prachtige uitzicht en een plek waar de kleine 
en grote dingen des levens worden gevierd. 25 
jaar geleden was de Wilhelminapier vooral een 
plek om te mijden.
Mede dankzij de succesvolle transformatie van 
hoofdkantoor Holland-America Lijn (HAL) tot 
Hotel New York is deze pier de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een van Rotterdams kenmerkend-
ste locaties. Met een sterke blik op de toekomst, 
overtuigd van zijn betekenis voor de stad, is 
door velen hard gewerkt aan het icoon dat Hotel 
New York vandaag de dag is. De tentoonstelling 

neemt bezoekers mee op een tijdreis door negen 
uniek vormgegeven kamers: van het verhaal van 
de eerste pioniers, de landverhuizers, van de 
HAL, de cruiseschepen, de Kop van Zuid tot de 
hotelpioniers.
De tentoonstelling Hotel New York, story of 
pioneers is tot 1 november te zien in Museum 
Rotterdam aan Rodezand 26 in Rotterdam. De 
entree voor volwassenen: € 7,50 p.p, voor 4 t/m 
17 jaar: € 2,50 p.p. (tot 4 jaar gratis). Het mu-
seum is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur en op zondag en feestdagen van 
11.00 tot 17.00 uur (op maandag gesloten).
De pagina’s met verhalen over Hotel New York 
en de HAL in dit en vorig nummer werden 
gemaakt in het kader van de tentoonstelling 
Hotel New York, story of pioniers in Museum 
Rotterdam. Wij danken alle lezers voor hun 
inzendingen.

Hotel New York, 
story of pioneers
Op 5 mei 2018 vierde Hotel New York zijn 25-jarig jubileum. Aanleiding voor 
Museum Rotterdam op een bijzondere wijze een ode te brengen aan dit markante 
hotel. De tentoonstelling ‘Hotel New York, story of pioneers’, is geopend op 4 mei 
en vertelt het indrukwekkende verhaal van een stadsicoon. 

Afscheid op de kade. (foto: Sem Presser - MAI)

Hotel New York in Rotterdam bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan besteden wij met verhalen van le-
zers aandacht aan de bijzondere plek waar het hotel zich bevindt. De plaats waar voorheen de Holland Amerika 
Lijn vertrok en aankwam. Een plek waar vele herinneringen aan kleven. Zowel van emigranten als hotelgasten. 
Lees er over op deze pagina. 
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Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy 

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
www.venrooytandtechniek.nl

•   Reparaties klaar terwijl u wacht
•   Persoonlijke aandacht en service
•   Klikgebit-specialisten

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Venrooy Tandtechniek

KUNSTGEBITTEN

  

 
 

 

  

   

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

plechtigheid en condoleance, 
condoleance boek, bloemen, 
koelingskosten, kosten crematie, 
aangifte overlijden.

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, 

- Uitvaart compleet € 3695,-

Uitvaart basis  € 2750,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

Vishandel Ruud den Haan 
oudedijk 145, 3061AA Rotterdam
T: 010-4138173  
www.vishandelruuddenhaan.nl

3 Hollandse nieuwe
voor €6,-

Nordic Health Rotterdam  |  Vasteland 12  |  3011 BL Rotterdam

010 - 313 24 98  |  www.nordichealth.nl  |  rotterdam@nordichealth.nl

Revalidatiecentrum voor 
rug- en nekpijn. 

• Geen wachtlijsten;

• Begeleiding door team van specialisten;

• Revalidatiecentrum en pijncentrum onder één dak;

• Vergoeding uit de basisverzekering.*
(*door alle zorgverzekeraars op verwijzing van de huisarts)

Revalidatiecentrum Nordic Health is aangesloten bij:

Geen 
wachtlijst

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Torquay aan de Engelse Rivièra
7-daagse busreis 

Dresden, Leipzig en Weimar
6-daagse busreis

Vorstendom Andorra
10-daagse busreis

Somerset and the Cotswolds
9-daagse busrondreis

Karinthië en Hohe Tauern
10-daagse busreis

Toscaanse Hoogtepunten
10-daagse busreis

Crikvenica aan de Bloemenrivièra
10-daage busreis

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

*  Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Reiscode: ebtrq03

Reiscode: ebglc02

Reiscode: ebsod03

Reiscode: eegb312

Reiscode: ebmal02

Reiscode: ebmtm02

Reiscode: ebckv02

vanaf € 549*
p.p. 

vanaf € 359*
p.p. 

vanaf € 599*
p.p. 

vanaf € 639*
p.p. 

vanaf € 659*
p.p. 

vanaf € 669*
p.p. 

vanaf € 689*
p.p. 

Comfortabele busreizen met gegarandeerde vertrekken

Dresden, Leipzig en Weimar Reiscode: 

Comfortabele busreizen met gegarandeerde vertrekken



  In 1950 kwam ik in hotel Atlanta te 
werken als chasseur. Op de bovenste 
foto ziet u, zittend vooraan, de heer 
Buitendijk met een jasje met drie rijen 
gouden knopen. Dat is een chasseur. 
Verder zie je de portiers Hoste en 
Blanken. Geweldige kerels om als jon-
gen mee te maken, in de hotelbranche. 
Ook zie je de koks en de serveersters 
van de tearoom.
Dirk Reese was DE man van het hotel. 
Een geweldige horecaman, net als 
de heren Mannes van Old Dutch en 
Jan Engels van restaurant Engels aan 
het Stationsplein, die ook echt van 
alles organiseerden om het gezellig te 
maken. En ook bij restaurant Erasmus 
op de Coolsingel, bij de heer Van 
Welzenes, heb ik gewerkt. De verha-
len zijn niet om te vertellen, zoveel 
meegemaakt.
Denk aan de Holland Amerikalijn. 
Als de boten Nieuw Amsterdam en 

de Westerdam, Rijndam enzovoorts 
vertrokken of aankwamen was het 
een geweldige drukte in het hotel. 
Ook bussen met Amerikanen kwamen 
vanuit Scandinavië aan. Hotel Atlanta 
was samen met het Parkhotel het enige 
goede hotel in Rotterdam.
Er werden volop sigaretten gesmok-
keld. Lucky Strike, Phillip Morris. 
Players enzovoorts. Er zijn goede 
winsten gemaakt.

     Centjes verdienen 
In het begin wilde mijn moeder dat 
ik naar een koksschool ging. Maar 
omdat wij het heel arm hadden in een 
gezin met elf kinderen, wilde ik alleen 
maar centjes verdienen. In de krant 
stond een advertentie. Loopjongen/
magazijnbediende gevraagd. Dat was 
bij Berkhout Noordmolenstraat (ga-
lanteriezaak). Voor 15 gulden en wat 
fooitjes per week. Mijn moeder was 

dolgelukkig met het geld. Zo konden 
wij ons huishouden weer opbouwen. 
Een van de portiers van Atlanta zag 
mij lopen met een zinken teil over 
mijn hoofd voor de regen. Mijn vader 
was kastelein bij Rijnbende, hoek 
Bergweg. De portier zei toen tegen 
hem: als jouw zoon bij ons komt wer-
ken verdient hij het dubbele plus de 
kost. Dat was voor ons hetzelfde als 
een hoofdprijs winnen. Omdat ik goed 
mijn best deed in het hotel verdiende 
ik al snel meer dan mijn vader. En dat 
voor een zestienjarige jongen! Een van 
die leuke verhalen die ik nu nog ook 
aan mijn vrouw vertel. Een Zwitsers 
kamermeisje, die op de Kruiskade 
woonde, zei: “Ik heb een lekker stuk 
chocolade voor je.” Wist ik veel! Mijn 
moeder ging voor mij bij Coster, ook 
op de Kruiskade, een pak kopen. Ik zei 
toen tegen mijn moeder: “O, ja! Even 
die chocolade ophalen.”

Stom stom! Ben het nu nog niet 
vergeten…

   Herinneringen 
Wij woonden in de Oranjeboom-
straat. Dus die verhalen In De Oud-
Rotterdammer over de scholen met 
de jongens en meisjes apart herken 
ik wel. En het voetballen achter de 
Oranjeboombrouwerij, het stoomtram-
metje door de Rosestraat, ook met 
suikerbieten die wij eraf jatten in de 
hongerwinter om op te eten. De ver-
kennerij met hopman Berrevoets; om 
nooit meer te vergeten. Dat je als kind 
van elf, twaalf jaar in een drietonner 
op vakantie ging naar Brabant. Voor 
het eerst over de Moerdijkbrug, zo ver 
was je nog nooit gegaan.

Ik moet nu echt stoppen, want er komt 
geen eind aan als ik nog moet gaan 
vertellen over de avonturen met mijn 

vrienden Aadje de Knecht en Cor 
Willemstein, bijvoorbeeld over het 
beklimmen van de gasketels (gasfa-
briek) tot de hoogste twee trappen. Of 
tremmetje wippen, achterop of aan 
de zijkant voor niets meerijden. Naar 
de stad die helemaal in puin lag en 
een geweldig avontuurlijke omgeving 
was voor jongens. Ik ben van 1934, 
dus komen alle herinneringen nu naar 
boven.
Ook over de oorlog. Links en rechts 
en aan de overkant vielen er bommen 
in de Oranjeboomstraat. Ook de vlieg-
tuigen die de stad bombardeerden heb 
ik zien overvliegen. En met je vader 
en oudste zus op voedseltochten tot 
aan Gorkum en Zwolle toe, met een 
gehuurde handwagen.

  C.G.A. van Slooten
C.G.A.vanslooten@hotmail.com

 Als chasseur aan de slag bij Hotel Atlanta   
  O,o wat is het toch heerlijk een krant als De Oud-Rotterdammer 
te lezen. De foto’s bij dit verhaal zijn gemaakt in hotel Atlanta 
aan de Coolsingel. Datum 1 maart 1948. Op de achterkant staat: 
‘Ter herinnering aan mijn 40-jarig Zakenjubileum’. Gemaakt door 
J. Klaver, Heulstraat 27. En dat moet wel Dirk Reese geweest 
zijn. Dus ik dacht: ik ga ook wat herinneringen ophalen! 
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 Het personeel van Hotel Atlanta   

 Door de lens van Hartog (249-250)

    Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek 
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van 
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog 
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam 
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3, dat niet in 
boekvorm verscheen, kunnen worden bekeken en besteld 
via arnoudvoet@online.nl of www.fotovanrotterdam.nl of 
0647-775893. Als speciale aanbieding voor lezers van De 
Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1 en/of 2 (elk 168 
pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00 
euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.

    Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte 
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in 
De Oud-Rotterdammer.

     

        

 249) Anti-atoomdemonstratie op het 
Weena in december 1961. Wie herin-
nert zich dit protest?   

 250) Toon Hermans signeerde in december 1961 zijn werk in Rotterdam. Reacties zijn wel-
kom op reinw@telfort.nl   

 Het waren mooie tijden in Hotel Atlanta rond 1950   
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nlGedenktekens
met een persoonlijke signatuur

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

   ARNOLD AIJKENS          
               KOOP  MET  SERVICE 
          *** www.arnold-aykens.nl *** 

 CANDY CS 1472D3 
 Wasautomaat 

 7 Kg. Was capaciteit 
 Eenvoudige bediening 

met duidelijk display 
 1400 Toeren centrifuge 

snelheid 
 Energieklasse A+++ 
 Uitgestelde starttijd 
 16 Programma’s 
 Voor deze prijs koopt u 

hem nergens, dus nu of 
nooit !! 

 Afmetingen H x B x D          
  85 x 60 x 52,5 cm.      
Van 299,00 nu voor... 

 

Ê169,00Ê Ê389,00Ê

Ê269,00Ê ÊÊÊ89,00ÊÊÊ229,00Ê
ZANUSSI  ZRG 16605 
Tafelmodel koeler 

 Netto 150 liter inhoud 
 Uitsluitend koelruimte 
 Automatisch ontdooi -      

systeem 
 Energieklasse A+ 
 2 Glasplateau ’s 
 Geluidsniveau 38 dB(A) 
 Binnenverlichting 
 Één groentelade 
 Afmetingen H x B x D          

85 x 55 x 61,2 cm. 
 

Van 199,00 nu voor... 

BOSCH BSG 6A232 
Energiezuinige Stofzuiger 

 Energieklasse A 
 Telescopische Zuigbuis 
 Elektronisch instelbare 

zuigkracht regeling  
 Laag energieverbruik 

slechts 600 watt. 
 Actieradius 9 meter 
 Automatisch Rolsnoer 
 Geluidsniveau 79 dB(A) 
 Echte kwaliteit voor een 

superlage prijs 
 OP = OP 
Van 99,99 nu voor... 

 INVENTUM  KV 1380 
Energiezuinige koelkast 

 Netto 115 liter koelge-
deelte en 45 liter vries-
gedeelte met laden. 

 Geluidsniveau 42 dB(A) 
 3 leg- plateaus van sterk 

veiligheidsglas 
 Energieklasse A+ 
 Invriesvermogen 2,5 Kg 

per 24 uur. 
 LED Binnenverlichting 
 Afmetingen H x B x D          
  137,5 x 50 x 54 cm.  
 OP = OP 
Van 269,00 nu voor…  

BOSCH SMS 25AW01 
Vrijstaande vaatwasser 

 5 Programma ’s 
 12 couverts belading 
 Startuitstel tot 24 uur 
 Energieklasse A+ 
 Resttijd indicatie 
 Geluidsniveau 46 dB(A) 
 Digitaal display 
 Doseer assistent voor 

gelijkmatige wasmiddel 
verdeling in de kuip. 

 Afmetingen H x B x D          
84,5 x 60 x 60 centimeter 

van 439,00 nu voor... 

BEKO DIN 26420 
Inbouw vaatwasser 

 6 Programma ’s 
 14 couverts belading 
 Uitgestelde starttijd 
 Energieklasse A++ 
 Geluidsniveau 46 dB(A) 
 Volledig geïntegreerd 
 Aquasensor beveiliging 
 Afmetingen H x B x D          

82 x 59,8 x 54,8 cm. 
van 399,00 nu voor... Ê379,00Ê

U kunt gewoon bellen!! Altijd de oude mee !!! 

COOL Winkel Prijsje !!! Altijd  Thuisbezorgd  !!! 

Deze winkelprijzen dus alleen in onze Winkels 
en bij telefonische bestellingen  -  Niet op Internet 

Vaste Inbouwprijs !!! 

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 30 JUNI 2018 of tot OP=OP  - andere kortingsacties uitgesloten   

Zwartjanstraat  80       3035  AW  Rotterdam 
  Telefoon : 010 -  4661043Ê

Middenbaan - noord 132   3191 EL  Hoogvliet 
ÊÊTelefoon : 010 -  4160464Ê

Nooit meer zelf Sjouwen 

MetÊgratisÊparketborstelÊ
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   VOOR  SLIMME  KOPERS 
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De meeste nieuwsgierigen hebben 
het achterdek snel gevonden, want 
dat is de beste plek om voor ruim 
een week afscheid te nemen van 
Rotterdam en Nederland. Niet 
voor iedereen is plaats, maar dat 
wordt gecompenseerd door de 
ruime omloop van het derde dek. 
Je kan er zo’n vijfhonderd meter 
op en neer flaneren en daar komt 
de buitenruimte van dek negen nog 
bij. Afvaren mag nog niet, eerst is 
er de verplichte ‘sloepenrol’. Bij 
gemarkeerde vakken onder de red-
dingssloepen demonstreert nautisch 
personeel hoe een reddingsvest 
om te gorden en wat nog meer van 
belang is om te overleven bij een 
calamiteit. Veel passagiers halen 
hun neus op en vinden de uitleg en 
presentatie onzin. “Er gebeurt toch 
niets, wel dan?’’
Onder de vrolijk keuvelende, 
wuivende en voornamelijk pils 
consumerende menigte op het 
achterdek - het tafereel zou zomaar 
op een vak in Stadion Feijenoord 
kunnen zijn - stijgt de spanning. 

Het vertrek is aanstaande en aan 
die ouverture neemt een blaaska-
pel op de kade deel en blaast de 
scheepshoorn oorverdovend de 
zwaarste bas. Langzaam maar wel 
heel zeker wordt het water tussen 
schip en kade breder. Majestueus 
en schijnbaar moeiteloos draait de 
Rotterdam de neus negentig graden 
richting Noordzee en de brede kont 
naar de Erasmusbrug voor een 
tijdelijk afscheid. Tijdelijk ja, want 
de volgende week is er weer een 
ontmoeting en de week daarna ook.

Tot de vakantiegangers behoren 
Wilma en Ben Ouwerkerk. Het 
vertrek van de Rotterdam en het 
uitzwaaien werden vastgelegd door 

zijn halfzus en haar man Ton. Ze 
maakten er een leuke video van. 
Deze is te bekijken op Facebook 
via https://youtu.be/FaQiXrn0Vsw.
Hoek van Holland wordt steeds 
kleiner als de Nieuwe Waterweg 
ongemerkt is overgegaan in de 
Noordzee. Koud is het allerminst 
en velen verblijven tot diep in de 
avond op het achterdek. In het 
casino is het een kakafonie aan ge-
luid door de eenarmige bandieten. 
Rondom de speeltafels is het rusti-
ger en doen de croupiers schijn-
baar stoicijns hun werk. Bij het 
wegvaren ‘s middags stuiven twee 
dames op me af. Enthousiast vertel-
len ze in De Oud-Rotterdammer 
te hebben gelezen dat ik meevaar 

en dat ze een groot fan zijn van de 
populaire 50+krant. Een dergelijke 
‘aanvaring’ doet zich tientallen 
malen voor; De Oud-Rotterdammer 
wordt prima gelezen, zo blijkt 
elke vaardag. De dames wonen 
in IJsselmonde en Ridderkerk en 
zijn kennissen van de Hoogvlietse 
zangeres Caroline van Yperen-
Blokkerus, vertrouwen ze me toe. 
Zo’n veertig jaar geleden leerde ik 
dit, toen nog prille zangnachtegaal-
tje kennen en schreef in Het Vrije 
Volk een verhaal over haar. Tijdens 
de cruise zie ik de twee vriendin-
nen niet meer. Ze zijn letterlijk en 
figuurlijk opgegaan in de menigte. 
Of misschien ergens achtergeble-
ven, denk ik zwart.

Serene rust heerst in de piano-
zaal waar klassiek geschoolde 
muzikanten spelen. Tussen de zaal 
en de cocktailbar is een winkel-
straat voor sieraden en horloges 
in allerlei vormen en merken van 
goedkoop tot duur. Verderop is een 
tabaks- en drankenwinkel, maar 
de gedane boodschappen komen 
pas beschikbaar aan het einde van 
de cruise. Roken of drinken ervan 
kan dus niet. Met geld iets kopen 
kan ook niet, dat is alleen mogelijk 
met de verstrekte keycard die 
tevens creditcard is. Ook drankjes 
betalen kan uitsluitend daarmee. De 
totaalrekening krijgt je na afloop 
uitgeprint toegeschoven. Daarop 
staat precies wanneer en waar je 
iets hebt gedronken of gekocht. 
Echt doorzakken doet eigenlijk 
niemand, zeker niet de doorge-
winterde vakantieganger. Die 
schaft zich vooraf drank aan. Dat 
is aanmerkelijk goedkoper dan de 
negen euro voor een glas witte wijn 
of een beugelfles Grolsch bier voor 
7,75 euro. Overigens zijn bediening 
en andere service zeer goed, net als 
de kwaliteit van het dagelijkse en-
tertainment aan boord. Heb je geen 
zin in gezelschap of een excursie, 
dan kun je op verdieping 9 terecht 
op een klein, afgesloten sportveld. 
Vanaf die plek, dertig meter boven 
het soms spiegelgladde zeewater is 
het ook genieten van andere sche-
pen op de route. Wordt vervolgd. 
Reageren: reinw@telfort.nl

Zaterdag 12 mei 2018. Stralend pronkt de zon aan de hemel. De Nieuwe Maas glinstert in al 
haar schoonheid door het centrum van Rotterdam. Het motorschip Rotterdam tekent zich 
af tegen het ietwat nevelige ochtendlicht. Aan boord wachten 1600 vakantiegangers uit 
alle windstreken op het sein dat ze van boord mogen. Schijnbaar traag verlaat de meute 
het vakantiehotelschip. De bemanning van de binnendienst stort zich na hun vertrek op de 
verlaten hutten. 

Nauwelijks zes uur na het aanmeren 
langs de Wilhelminakade komen de 
eerste van 1600 nieuwe vakantie-
gangers door de gate. Vriendelijk 
personeel wacht hen op en verzorgt 
een vlotte doorgang naar de hut. 
Bagage staat even later voor de deur. 

Elke passagier deed mee 
aan de sloepenrol. Foto's Rein 

Wolters

Cruisen met 
de Rotterdam 

Luieren en een glaasje consumeren op het ruime achterdek, soms gehinderd door brutale zeevogels.

De twee vriendinnen uit IJsselmonde en Ridderkerk.

Elektrizijn werd agent
Op 3 februari 1955 moest ik mij 
als dienstplichtig militair melden 
in het legerkamp Ossendrecht. 
Voor die tijd was ik onderhoud-
selectriciën bij Van de Burg’s 
borstelfabriek in Overschie. Het 
merendeel van het productieper-
soneel werkte over het algemeen 
op basis van stukgoed. Dus een 
machinestoring kostte de produc-
tiewerker geld. Vele malen per 
dag was er wel een storing en dan 
klonk middels de intercom loei-
hard: “Elektrizijn De Knegt moet 
zich melden!”

Waar je ook was, het schalde over het hele 
fabrieksterrein en door de gebouwen. De 
reparaties gebeurden altijd ‘onder stroom’, 
want de productiewerkers mochten niet de 
dupe worden.

Vader
Eenmaal in militaire dienst kreeg ik middels 
een brief de bevestiging dat ik vader zou 
worden. Mijn vriendin en ik waren 19 en 17 
jaar oud. Het betekende inwonen bij mijn 
ouders en slapen op een tussenzolder. Dat 
zou minimaal vijf jaar duren, voordat we 
eigen huisvesting zouden krijgen. Dat kon 
nooit goed gaan. En ik kreeg het advies bij 
de Rotterdamse politie te gaan werken. Een 
jaar naar school en een jaar op straat en 
geen scheve schaats berijden, dan zou ik na 
twee jaar een woning krijgen.

Pendrecht
Daar hebben ze zich aan gehouden en in 
1958 kreeg ik een nieuw flatje in Pendrecht. 
Mijn plan was dan direct ontslag te nemen 
en mijn oude beroep weer op te pakken. 
Maar dat bleek allemaal niet zo eenvoudig. 
Ik bleef bij de Rotterdamse politie. Veertig 
jaar ben ik bij die baas gebleven en ach-
teraf heb ik daar geen spijt van. Dagelijkse 
omgang met vaak leuke mensen en iedere 
dag was anders. ‘Boeven’ moesten toen nog 
worden uitgevonden!

Aad de Knegt
Van Brakelstraat 38
3262 PP Oud-Beijerland
0186-652937

Van de Burg Borstelfabriek in Overschie (links)

Flatjes in Pendrecht
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Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:
Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

C o n c e p t  U i t v a a r t
010 - 419 08 72

Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf  € 3833,00

010 – 30 74 895 0181 – 70 02 65
www.obitusuitvaart.nl Dag en Nacht bereikbaar

AARDBEIEN, KERSEN EN FRAMBOZEN 
UIT DE HOEKSCHEWAARD

ELKE DAG VERS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Bel vrijblijvend voor een offerte
010-4101284 en 06-15480086

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Is uw wonIng aan een schIlders-
beurt of gevelreInIgIng toe?

Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:
078 - 6426453 of 06-53750768

info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

HET AARDAPPELPAKHUIS 
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

Bildtstars 5 kg € 3,98
2e zak 1/2 prijs 

    
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARDAPPELPAKHUIS 
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

 Wij wensen u 
prettige kerstdagen

Is uw wonIng aan een schIlders-
beurt of gevelreInIgIng toe?

Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:
078 - 6426453 of 06-53750768

info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

OOk adverteren in 
de Oud-rOtterdammertjes?

Bel:
0180-820244

Reparatie aan uw TAS of KOFFER
Kom naar uw specialist!

C.QUIST
Springerdiep 26 - 2904 EV Capelle aan den IJssel

(Eindpunt metrolijn C, bij winkelcentrum “De Terp”)

 Telefoon (010) 450 47 84
www.tassen-kofferreparatie.nl

Open: Dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 17:00 uur
Zaterdag 9:30 - 13:00 uur

HET AARDAPPELPAKHUIS 
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 17.00
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

Nieuwe aardappelen  
2 kg          € 2,98 

    

‘All you can eat’ Wereldkeuken
Actie

maandjuni 2018

Martin Luther Kingweg 7   l   3069 EW  Rotterdam
www.restaurantcathy.nl   l   010 - 455 13 33

Let op:
l in het restaurant
l een kind per een betalende volwassene
l alleen voor de klantenkaart houders

Kinderen t/m 8 jaar
Dineren 
voor maar   € 1,-

facebook.com/deoud.rotterdammer.9
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LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
PLAK PVC

LANDHUISDELEN 
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,

leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 

afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

VLOER HET ZELF 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Lylantse Baan 3, 
Woonboulevard Capelle XL. 

Tel. 010-2640110.

ELKE ZONDAG GEOPEND 
12.00-17.00 UUR.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle aan den IJssel, 

Eindhoven en Helmond.
GRATIS 

PARKEREN

WINKEL OOK 
ONLINE OP:

VLOERHETZELF.NL

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 

LAAGSTE PRIJS GARANTIE 
EN DESKUNDIG ADVIES
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Stuntende ober
Het verhaal van de stuntende ober op 
het station, in De Oud-Rotterdammer 
van 15 mei, heb ik met stijgende 
verbazing gelezen. Leuk over de kat 
en het station Driebergen-Zeist, maar 
wat het Maasstation betreft raakt het 
kant noch wal. Het station was totaal 
verwoest, alleen de douaneloods en 
een deel van een woonhuis waren 
blijven staan. Voor de goede orde; ik 
heb er gewerkt van 1 oktober 1939 tot 
8 maart 1948. Toen werd ik verplaatst 
naar Rotterdam Delftse Poort (het 
huidige Rotterdam CS). Ik was in 
maart 1948 conducteur geworden en 
moest toen naar Rotterdam DP. Ik heb 
heel wat treinen moeten rijden van het 
Maasstation naar Groningen/Leeuwar-
den, Nijmegen, Enschede enzovoorts, 
tot eind jaren vijftig. Want het Maas-
station werd pas in oktober 1953 
opgeheven. Toen was de spoorlijn 
Gouda - Rotterdam CS gereed.
Als ik nu over de Maasboulevard rijd, 
denk ik nog wel eens aan de Ooster-
kade (zo heette die vroeger) waar het 
Maasstation stond.

P.J. Bergs
Nancy Zeelenbergsingel 313
3066 GA Rotterdam

Rotterdams volkslied
Met plezier lezen wij De Oud-Rot-
terdammer, meegebracht door onze 
vriendin Corrie. In de krant van 1 mei 
las ik het oproepje van Hetty van der 
Kolk waarin ze meer info vroeg over 
het Rotterdamse Volkslied. De tekst 
weet ik ook niet meer helemaal, maar 
wat ik zeker weet is dat het lied in 
1955 gezongen werd door zesde klas 
lagere schoolleerlingen. Ik weet dat 
zeker, want ik was een van die leer-
lingen. We zongen het voor Koningin 
Juliana die, voor zover ik me herinner, 

de Ahoyhal opende. Ook de tentoon-
stelling E-55 speelde hierbij een rol. 
De tekst die ik me herinner is:

Ik heb U lief Rotterdam
Met Uw drukte en gewoel
Waar het leven zo krachtig in bruist.
Koningin van de Maas
Uit wier golven een lied
Vol van glorie en kracht
U omruist.
In de wedstrijd van handel en scheep-
vaart houdt gij
Fier de vlag onzre Vadren omhoog
En het verleden…-????

Tot zover mijn herinnering wat de 
tekst betreft. De herinnering aan het 
moment zelf is nog sterk. Het maakte 

zo’n indruk. Al die kinderen voor een 
zonnig Ahoy en de Koningin die naar 
ons luisterde.

Margo Schalk-Fabrie
Breda
076-5412829
margofabrie@kpnmail.nl

Reis- en Excursievereniging 
RET
Na enkele jaren met andere vakan-
tiebestemmingen besloten wij als 
jarenlang lid van de Reis- en Excursie-
vereniging RET weer eens een reis 
te boeken bij deze reisvereniging. 
Afgelopen juni, van 16 t/m 25, een 
tiendaagse reis per touringcar naar 
mooi Wenen, met een overnachting 
op de heen- en terugreis in het mooie 
plaatsje Schlüsselfeld in Duitsland. 
Deze tocht werd uitgevoerd door De 
Vlaerdinger, een eenmansbedrijf van 
Marco Pranger, een ervaren chauffeur/
reisleider in binnen- en buitenland. 
De RET-reisleiding was in handen 
van Henk en Corrie Bazuin, die 
vooral tijdens de reis de gasten in de 
bus voorzagen van allerlei heerlijke 
drankjes. Ook tijdens de excursies 
bleek hun ervaring, opgedaan bij 
vorige reizen. Ons hotel Wienerwald-
hof in Tullnersbach, 30 kilometer 
van Wenen, heel hoog gelegen, met 
schitterend uitzicht over Oosten-
rijk, was geweldig en gezellig! Op 
het programma stond onder andere 
een rondrit door Wenen, bezoek en 
rondleiding aan de Opera, de Hofburg, 
slot Schönbrunn, St. Stefanskirche, 
de Kahlenberg, en in het plaatsje 
Melk een bezoek aan het Benedictij-
nenklooster. Kortom, een geweldig 
mooie reis. Tijdens gesprekken met 
deze, vooral uit senioren bestaande 
vakantiegroep viel al snel de naam: De 
Oud-Rotterdammer, een krant die veel 

ouderen elke veertien dagen graag 
zien komen. Echter, er waren ook een 
paar klachten te vernemen. Een ervan: 
‘het gaat altijd over Zuid’. Ik kon deze 
opmerking niet over mijn kant laten 
gaan en gaf als antwoord: pak pen en 
papier, kruip achter je pc vertel je ver-
haal op info@deoudrotterdammer.nl, 
maar daar schijnen ouderen toch bang 
voor te zijn. Tot slot: iedereen kan lid 
worden van deze 65-jarige vereniging, 
die dagtochten, meerdaagse reizen en 
bowlingavonden organiseert. Kijk op 
www.reizenret.nl

Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl

Tripelen
Beste John Collée, intussen heb ik al 
heel wat artikelen van jouw hand ge-
lezen. Ze gingen vrijwel allemaal over 
Overschie. Onze levens hebben elkaar 
niet gekruist, maar ik woonde van 
1952 tot 1969 ook in Overschie. Veel 
van de door jou beschreven zaken 
(o.a. het zwembad aan de Wouwer-
laan) heb ik ook aan den lijve onder-
vonden. En nu had je het in de laatste 
De Oud-Rotterdammer over het edele 
spel tripelen (echt met één p). Dat heb 
ik honderden keren gespeeld. En ik 
denk dat ik de spelregels nog kan op-
hoesten. Je schrijft zelfs iets over mijn 
zus die waarschijnlijk ook wel iets 
over tripelen weet te zeggen. Ik heb 
het er met haar nog niet over gehad, 
maar ik haast me om het spel met je te 
bespreken. Je beschrijft het heel goed: 
twee bakstenen en een kort houtje 
en een wat langere lat. Laten we, om 
misverstand te voorkomen, verder 
spreken van een houtje en de lat. 
Eerste ronde: je probeert in één zwiep 
het houtje in het veld te werpen. Als 
het gevangen wordt, ben je inderdaad 
‘af’. Als het niet gevangen wordt, mag 

je met de lat het aantal punten bepalen 
(dus nog niet met het kleine houtje). 
Tweede ronde is moeilijker: je moet 
eerst het houtje opwippen en dan het 
veld in slaan. Verder dezelfde telling 
aanhouden. Dan komt de derde ronde: 
je legt het houtje op de lat, je werpt 
met die lat het houtje op en geeft, 
indien mogelijk, een enorme slag aan 
het houtje mee. Als dat lukt (en het is 
niet gevangen), dan mag je de afstand 
tussen de baksteen en de plek waar 
het houtje is terechtgekomen, met het 
houtje meten. Dat levert pas punten 
op. Je speelde het spel natuurlijk niet 
met één tegenstander, maar met zoveel 
mogelijk. Volgens mij bestaat het spel 
niet meer. Ik heb het wel verscheidene 
malen geprobeerd weer in te voeren 
op diverse scholen (ik was onder-
wijzer), maar het sloeg blijkbaar niet 
meer aan.
Leuk dat je het spel aan de vergetel-
heid hebt weten te ontrukken.

Henk van Noordwijk
Puttershoek
h.noordwijk@upcmail.nl

Vrijheid
74 jaar geleden
Werd ik geboren in Rotterdam-Zuid
Wonend vlak tegenover “De Kuip’’
Waar toen der tijd veel is gebeurd
en diep getreurd....
Mijn moeder was de wanhoop nabij
Een kind te krijgen in de ‘Honger-
winter
maakte niet blij.
Toch was ik een stimulans in haar 
leven
Het niet op te geven!
Het Hart van Rotterdam
Werd door ‘’Het Bombardement eruit 
gerukt
Maar de geaardheid van een Rot-
terdammer
Krijg je niet gauw stuk!
Gewoon er voor gáán en niet stil 
blijven staan
Na de bevrijding kwam het dagelijks 
leven
weer op gang.
Het gebeurde gewoon en niet onder 
dwang
Orde en Regelmaat kwam daarbij
Ook het weer naar school gaan maakte 
blij
Al 74 jaar in Vrijheid te leven
Is een prachtig en wáár gegeven
Van mijn ouders geleerd
Het nooit en te nimmer op te geven!

Lies Bakker-Reints
Ringdijk 230
2983 GP Ridderkerk
0180-419609
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Baby- en kinderkleding
Peter van Wijk (wijk.
petervan@gmail.com) trof 
in De Oud-Rotterdammer 
van dinsdag 15 mei tot zijn 
plezier op pagina 17 een foto 
aan van de familie Grollé. Hij 
meldt: “De vader heet Gijs, de 
moeder Sjaan Grollé-van de 
Reek en die van het jongetje 
is Rob. De naam van het 
meisje weet ik niet. Ik heb in 
het verleden samen met mijn 
ouders en zus op de Rotter-
damse markten gestaan met 
schoenen en pantoffels. Gijs 
en Sjaan verkochten baby- en 
kinderkleding. Hun zoon Rob ging van kinds af aan mee en hij heeft later de toko overgenomen. Ik heb met mijn vader, 
Piet van Wijk, ook wel Pieter Baard genoemd, jarenlang naast Grollé gestaan op de vrijdagmarkt in Overschie. Gijs en 
Sjaan zijn niet meer onder ons, Rob is inmiddels ook gestopt met ‘markten’ (pensioen) en woont samen met zijn vrouw 
Ria al jarenlang in Mijnsheerenland.’’
De in 1938 geboren zoon W. Grollé (wgrollesr@upcmail.nl) vult aan: “Dat meisje is schoondochter M.B. Grollé-van de 
Reek (overleden).” En: “De winkel was aan de Linker Rottekade en werd in 1961 geopend. Het huisadres was aan de 
Admiraal de Ruyterweg.’’

Foto: De familie Grollé achter de toonbank.

Vitrinekasten gezocht
Ruim 80 kunstenaars in het Gebied Prins Alexander zijn lid van de Vereniging 
Kunstkring Prins Alexander (KPA). Naast allerlei onderlinge activiteiten 
verzorgen deze leden elk kwartaal een nieuwe inrichting van exposities bij 
een aantal locaties in Prins Alexander, bijvoorbeeld Huis van de Wijk, Ro-
meynshof, Continental Art Center etc. In totaal 20 locaties. Op deze locaties 
zijn vooral faciliteiten voor het ophangen van schilderijen. Kunstenaars van 
KPA maken echter ook (kleinere) staande werken, zoals glaswerk, keramiek 
en sieraden. Wij zijn op zoek naar vitrinekasten, die wij kunnen neerzetten op 
onze locaties. Heeft u een nette en goed afsluitbare vitrine of showkast en wilt 
u ons daarmee helpen, graag contact op nemen met voorzitter@kunstkringa-
lexander.nl, 010-4561000.



Bridgers gezocht
Wij zoeken bridgers voor de zomer-
avondcompetitie bij Bridge Vereniging 
Rotterdam Zuid. Wij spelen deze 
zomer op de donderdagen vanaf 7 
juni t/m 30 augustus in De Oranjehof, 
13 avonden. Kosten zijn voor leden 
van deze club € 1,00 per avond en € 
9,00 voor de hele zomercompetitie. 
Voor niet-leden van deze club € 2,50 
per avond en € 22,50 voor de hele zo-
mercompetitie. De negen beste scores 
tellen. Na tien keer spelen altijd prijs. 
Als de hele competitie vooruit wordt 
betaald ook altijd prijs. Meesterpunten 
volgens geldende schaal. Speellocatie 
is: De Oranjehof, Immanuel Kantstraat 
2, 3076 DK Rotterdam Lombardijen. 
Aanmelden aan de zaal.

Het bestuur van BV Rotterdam Zuid

Woongroep Plus-Minus
Sinds de opening van de Gerard 

Goosenflat in 1999 bij Humanitas in 
Rotterdam Ommoord is er een woon-
groep genaamd Plus-Minus die 19 
woningen heeft toegewezen gekregen. 
Een ieder woont volkomen zelfstandig 
en kan vrijblijvend aan de geza-
menlijke activiteiten deelnemen die 
gehouden worden in de vide. Iedere 
zaterdagmorgen is er een koffie-uurtje 
en verdeeld over het jaar worden er 
activiteiten georganiseerd zoals Sint 
Nikolaas, kerst en een nieuwjaarsre-
ceptie, of gezamenlijk uit eten. Heeft u 
interesse bij Plus-Minus te komen wo-
nen, of wilt u meer informatie, bel dan 
naar dhr. A.Mackenbach, 010-2511711 
of mw. R.Reinerie, 010-2511623.

Evergreenkoor zoekt leden
Een gemengd nieuw 50+ koor zoekt 
nog enige mensen die graag liedjes 
zingen uit de jukeboxperiode van 
wereldmuziek, ook wel ‘blijvende mu-
ziek’ genoemd. Maak je geen zorgen 

om zangkwaliteiten, het gaat in de eer-
ste plaats om gezelligheid. Zingen doe 
je niet zo makkelijk alleen, maar wel 
met elkaar en het geeft nieuwe ener-
gie. ‘Koor Evergreen Albrandswaard’ 
houdt de eerste repetitie donderdag 
6 september van 20.00 tot 22.00 uur 
in ‘De Brinkhoeve.’ Kerkstraat 12. 
Poortugaal. Aanmelden of informatie 
bij dirigent Willem Warbout, wimwar-
bout@hotmail.com

Foto Ons Buiten
Heeft iemand een foto van ‘Ons Bui-
ten’ aan de Groeneweg in Oostvoorne? 
Rond 1940/1950! We willen deze 
gebruiken voor een expositie in au-
gustus. Reacties graag via email naar: 
A.swankbos@gmail.com

Van der Meer & Schoep
Op 26 januari 2016 plaatste ik een 
oproep in De Oud-Rotterdammer om 
informatie en materiaal over Van der 
Meer & Schoep. Daarop heb ik heel 
veel reacties gehad. Alle mensen die 
reageerden, heb ik door middel van 
een mailbericht bedankt voor hun bij-
drage. Van sommigen ontving ik foto’s 
en andere interessante wederwaardig-
heden. Ik heb daar dankbaar gebruik 
van gemaakt bij het samenstellen 
van het boek over het Rotterdamse 
bakkersbedrijf. Inmiddels is mijn 
boek ‘Een goeie bakker’ verschenen. 
Het is een mooi boek geworden van 
ruim driehonderd pagina’s met vele 
honderden foto’s en andere afbeeldin-
gen. Iedereen die materiaal aan mij be-
schikbaar stelde, heeft hun eigendom-
men van mij teruggekregen. Met één 
iemand is dat niet gelukt. De vrouw 
van Piet Kouwenhoven heeft mij een 
foto uitgeleend van haar man in een 
Spijkstaal, die ook daadwerkelijk in 
het boek is afgedrukt. Toen ik haar de 
foto wilde terugbrengen, bleek ze niet 
meer in de Ameidestraat in Overschie 
te wonen. Omdat mevrouw Kouwen-
hoven in die tijd slechthorend was, 
had ik contact met haar dochter Lia 
Bulsing. Van haar had ik een email-

adres, dat nu niet meer in gebruik is. 
Wanneer iemand weet waar mevrouw 
Kouwenhoven, dan wel haar dochter 
Lia Bulsing verblijven, dan hoor ik 
dat graag, zodat ik de foto weer aan de 
rechtmatige eigenaar kan teruggeven. 
Het boek ‘Een goeie bakker’ is bij elke 
boekhandel te verkrijgen/te bestellen.

Aad Koster
a.koster47@gmail.com

Bombardement
Ik heb een flink aantal originele foto-
tjes van Rotterdam van direct na het 
bombardement. Wie kan ik daar blij 
mee maken?

Nelis Visscher
info@visscher-reeuwijk.nl
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Cora Kleijkamp
Voor onze komende reünie van de Kralingse WerkGemeenschap zoeken wij 
Cora Kleijkamp. Zij woonde in de lagere schooljaren 1950 tot 1956 in de 
Dr. Zamenhofstraat in Kralingen. Haar vader had een schildersbedrijf dat 
vanuit de Dr. Zamenhofstraat werkte. Cora ging na de lagere school naar het 
middelbaar onderwijs en later naar een verpleegstersopleiding. Zij heeft een 
klasgenote van de lagere school in oktober 1964 geholpen bij de geboorte 
van haar eerste kind. Cora had toen een ‘Ooievaartje’ op haar insigne na haar 
scholing tot kraamverpleegster in het Dijkzicht-ziekenhuis. Gaarne informa-
tie over het huidige verblijfadres van Cora Kleijkamp die nu ca. 75 jaar jong 
zal zijn. Mogelijk kan zij dan de komende reünie op 14 augustus 2018 met 
ons meemaken. Informatie aan: Ben.Treure@gmail.com of op 010-4525674

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Oorlogsbrieven
Bij het uitzoeken van oude papieren troffen we een enveloppe met twee 
brieven, gedateerd 29-1-1945. Een antwoord op dit schrijven met de datum 
14 febr 1945. Correspondentie tussen leden van de familie Van Oort, respec-
tievelijk in de Betuwe en Leeuwarden. Een brief aan A (Albert )van Oort in 
Kerk-Avezaath, geschreven door Arnold en Gerrie v Oort. (verm. een echt-
paar). De tweede brief vermeldt helaas geen achternaam, maar omdat ze in 
een enveloppe zaten toch vermoedelijk familie. Hier schrijft op 14 febr 1945: 
“Liefste man, die Bertus wordt genoemd, een heel verhaal hoe erg het in 
Rotterdam was en dat er wel 100 mensen per dag stierven die niet begraven 
konden worden en wel twee weken boven aarde stonden. In de brief wordt 
een jong meisje genoemd ‘Rientje’. Briefschrijfster is hoogzwanger: ‘mijn 
tijd schiet op zij de zuster’. Bertus hier is van de week bij L.de Jong vlak 
over ons een schuur met munitie verbrand. De soldaten waren aan het gooien 
naar elkaar, want ze gingen weg toen viel zoon pantsergranaat op een kist 
een klap en toen de rest nog wat moest springen wat vreselijk 3 Duitschers 
gedood en een zwaar gewond “.
Mocht er een van lezers iets in deze namen herkennen in de familie laat 
het ons weten, zodat we deze brieven aan hen kunnen overhandigen. Neem 
contact op met ons,

Ben Langendoen
ben.langendoen@hetnet.nl

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

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

Adverteren:
Sylvia Blom, 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@deoudrotterdammer.nl

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. in jaren gevorderd, lang niet jong meer; 7. zeer hevige windhoos; 12. bloeiwijze; 13. dopheide; 14. vrouwtjesschaap; 
15. grand luxe (afk.); 17. koppel (stel); 19. oningewijde; 21. militaire rang (afk.); 22. sterk ijzerhoudende grondsoort; 
24. zuivelproduct; 27. Indische praatvogel; 28. boomvrucht; 30. Chinese vermicelli; 31. meisjesnaam; 32. naam voor 
jonge padvinders; 33. alvorens; 35. rangtelwoord; 37. op grote afstand; 38. eerste trap waarmee het voetbalspel 
begint; 41. vangwerktuig; 42. jaarlijkse plaatselijke vermakelijkheid; 44. ceintuur; 46. rustplaats (in een park); 47. 
drietal; 48. deurwachter; 49. bijdrage (gift); 50. spleet (kier); 52. oude Italiaanse munteenheid; 54. schrijfmateriaal; 
56. gewicht; 58. gezet (vol); 61. orde servorum mariae (afk.); 62. voorstel (verklaring); 64. bloeimaand; 65. kasteel; 
67. woud; 68. rijksnijverheidsdienst (afk.); 70. zuiver; 72. duivenhok; 73. frankeerzegel; 76. strijdpaard; 77. voorzetsel; 
78. zuivelproduct; 79. eikenhout van de schors ontdoen; 81. na dato (afk.); 82. sociaal economische raad (afk.); 83. 
brandverf; 84. lijm; 86. tekengerei; 87. onverzorgd (ordeloos).
 
Verticaal
1. sierplant; 2. uitdrukking van bevestiging; 3. vierhandig dier; 4. rijstbrandewijn; 5. modder (drek); 6. ritueel gebruik; 
7. begaafdheid; 8. vogel van de familie der kraaien; 9. hoogste gedeelte van een dak; 10. drietenige luiaard; 11. soort 
van inktvis met acht armen; 16. jongensnaam; 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. meisjesnaam; 21. deel van 
oor; 23. schoorsteenzwart; 25. ontkenning; 26. deel van zeilschip; 27. strook grond langs snelweg; 29. persoon die 
aanslagen pleegt; 32. baas (directeur); 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. overschot; 37. naam voor 
een klein meertje; 39. handelszaak in het algemeen; 40. specerij; 42. schamel; 43. opkomende gedachte (idee); 
45. insect; 46. gong; 51. rivier in Utrecht; 53. belemmering; 54. vuurwapen; 55. Europeaan; 56. windrichting; 57. 
aanspreektitel; 59. melkklier; 60. deel van week; 62. schelpdier; 63. wereldtaal; 66. deel van mond; 67. reuzenslang; 
69. scheepsvloer; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. geparachuteerde soldaat (afk.); 74. futloos (slap); 75. 
bekend kinderspeelgoed; 78. steen; 80. gevangenis; 82. stannum (scheik. afk.); 85. met dank (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het WK Voetbal dat dezer dagen zal losbarsten, zonder Oranje. 
De oplossing luidde:

We zijn er niet bij op het WK en dat is jammer

Velen hadden dat weer goed, getuige alle inzendingen. En dat ondanks een paar schoonheidsfoutjes in de puzzel 
deze keer. Uit de goede inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder twee toegangskaarten ontvangen voor 
het leuke festival ‘Culinesse’ in Rotterdam-Nesselande, dat 23, 24 en 25 augustus plaatsvindt aan de boulevard bij de 
Zevenhuizerplas. Lekker eten en artiesten; een heerlijke combinatie. De winnaars zijn: W. Breur, Trudy van Helden, 

M. de Winter, Fam. Kool en M. van Rixoort.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf prijzen beschikbaar. 
Het gaat deze keer om het boek ‘Rotterdam Tuindorp Vreewijk. 
De Vaan. Valkeniersbuurt in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de 
Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw 
oplossing voor DONDERDAG 21 JUNI 12.00 UUR naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen 
op www.deoudrotterdammer.nl.

Huilend Amerika Lijn
Holland Amerikalijn? Ja, er zijn 
veel traantjes gevloeid. Afscheid. 
Emigrerende lievelingen. Toen wijzelf 
wegvoeren stond mijn moeder op de 
kade. Het verdrietige gekartelde 6-9 
cm-fotootje ligt hier nóg. De heerlijke 
dolfijnen later op zee, de heerlijke 
wijde wereld, het omringde ons 
daarna. Maar mijn broer verkondigde: 
“Gelukkig hij die zijn hele leven op 
één en dezelfde WC heeft gezeten.”

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Naar Luxemburg
In 1964 had ik de beschikking over 
een mooie auto, een Opel Rekord, 
van mijn werkgever. En ik wilde een 
korte vakantie gaan doen in Luxem-
burg, in het plaatsje Echternach. Een 
‘Zimmer Frei’-vakantie. Wij hadden 
niets gevonden en gingen over de brug 
richting Duitsland langs de douane. 
In het eerste plaatsje was het meteen 
bingo. Wij vroegen of wij terecht 
konden, ja, de eigenaar was werkzaam 
als buschauffeur in Trier. ‘s Avonds 
hadden wij een gesprek over wat wij 
wilden: iets van de omgeving zien! Na 
het eten liepen wij richting het dorps-
café. Wij hadden geen Duitse marken. 
Dat bleek geen probleem te zijn. De 
volgende dag gingen wij Echternach 
bezichtigen, weer langs de douane, 

en een terrasje opzoeken en geld wis-
selen. ‘s Avonds aan tafel stelde de 
gastheer ons voor een eindje te gaan 
rijden. Eerst naar Trier. Hij wist wel 
een goede parkeerplaats en we reden 
daarna naar Klein Zwitserland, een 
mooi natuurgebied. Via een smalle 
kloof gingen wij het natuurgebied in, 
erg mooi, zeer de moeite waard. Wij 
bleven een paar dagen logeren en na 
een paar mooie dagen reden wij terug 
naar Zwijndrecht en konden terugzien 
op een korte vakantie waarin we veel 
hadden gezien.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Friet met rode oortjes
Naar aanleiding van het artikel ‘Friet 
met rode oortjes ‘en de reactie in De 
Oud Rotterdammer van 29 mei door 
Rob en Marlene Oortgijs hierbij onze 
reactie. Ook wij waren frequente 
bezoekers van de frietkraam op de 
hoek van de Beukelsdijk/ingang 
Blijdorptunneltje, Vooral ‘s avonds na 
het stappen. De uitbaters werden geile 
Mien en Jesus genoemd.

Jan en Joke Koopman
Jajokoop@zeelandnet.nl

Straatveger en chauffeur
“De brandfoto is van 3 september 1988, alweer bijna 30 jaar geleden, van een geslaagde brandweertest door het personeel 
van het stadhuis Rotterdam”, weet Peter den Tek (pj.dentek@Rotterdam.nl), destijds teamleider C. Iets meer specifiek: de 
toenmalige beveiligingsgroep van het Stadhuis ging jaarlijks op een zaterdag FIKKIE STOKEN omdat we van maandag 
tot vrijdag op het stadhuis werkten en als beveiligingsgroep compleet met elkaar moesten oefenen. Dat oefenen gebeurde 
op de Maasvlakte bij Risck. “De collegae van links naar rechts staand zijn: Hans Boer, Henk de Groot, Paul van de Broek, 
Thijs van de Velden, Jaap van de Linden, Humphrey Deekman en Willem Eerland (oud-chauffeur van de burgemeester). 
Zittend Beb de Haan, Arie Breukhoven, Janny Jongeneel (lange tijd de enige vrouwelijke beveiliger in de groep), Frans 
Naterop, Toni Lucas en dan een vreemde eend in de groep) Fred Schotting (hoofd bodekamer) die niet bij de vaste groep 
hoorde. Er bestaat van die dag nog een completere foto met daarop ook nog Bob Ideler, Cor Laport en ondergetekende 
Peter den Tek. Die zaten nog op de oefentoren. Er werd behoorlijk fanatiek gewerkt, maar een grap kon er ook best af. 
Zoals “nooit je hoofd ergens naar binnen steken, want dan krijg je een blote billen gezicht.’’ Ook bij John Peterboers 
(j.peterbroers@upcmail.nl) kwamen de namen van zijn oud-collega’s bovendrijven en daarnaast de nodige herinnerin-
gen. De 83-jarige Gerdina Cornelia Eerland-van Hoorn was eveneens aangenaam verrast door de foto. “Mijn man was 
de chauffeer van de burgemeesters Wim Thomassen, André van der Louw en Bram Peper. Met Peper heb ik nog altijd 
contact. Mijn man is in 2007 overleden en iedereen op het stadhuis mocht hem graag. Hij heeft 40 jaar voor de gemeente 
Rotterdam gewerkt, waar hij begon als straatveger.’’

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

Postbus 37137 

3005 LC Rotterdam

(010) 27 13 800

klantenservice@stichtinghumanitas.nl

www.stichtinghumanitas.nl

Volg ons op

Op deze pagina informeren wij u over 

activiteiten, projecten en nieuwe 

ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Humanitas Nieuws!

De regio, de stad, de zorgorganisatie:
Met elkaar lossen we de personeelstekorten op.

Humanitas Wel-zijn in Feijenoord:
Geslaagde opening pop-up leescafé ’t Klooster

Succesvolle statiegeld actie voor kinderopvang 
De Teddybeer: bedankt lieve mensen!

Iftar maaltijd bij Humanitas-Bergweg druk bezocht

Humanitas wil nu en in de toekomst 
goede zorg en welzijn kunnen blijven 
bieden in de regio groot-Rotterdam. Om 
dat te kunnen doen is het essentieel dat 
we voldoende medewerkers hebben. 
Voldoende medewerkers en medewer-
kers die goed zijn toegerust om het be-
langrijke werk dat zij doen naar tevre-
denheid te kunnen uitvoeren.

Niet alleen Humanitas maar alle zor-
ginstellingen kampen met hetzelfde 
probleem. En niet alleen in Rotterdam 
maar in heel Nederland zijn er tekorten 
in de zorg. Daarom doet Humanitas ook 
mee aan alle campagnes die worden 
ontwikkeld om mensen te bewegen te 
kiezen voor een baan in zorg. De cam-
pagne ‘ Rotterdammers zorgen voor el-
kaar’ van deRotterdamseZorg, waarin 
de zorg letterlijk een gezicht krijgt, is daar 
een voorbeeld van. U heeft daar misschien 
al posters van gezien in abri’s of reclame 
op de stadsbussen. Deze campagne richt 
zich in deze fase speciaal op de groep 
mensen die al een opleiding gevolgd heb-
ben en dus al een diploma op zak hebben, 
maar nu niet in de zorg werken.  De cam-
pagne loopt nog tot eind van het jaar en 
het streven is om straks zo’n 1000 nieuwe 
medewerkers te kunnen verwelkomen. 

Maar daarnaast kijkt Humanitas ook op 
welke manieren zij zelf direct kan bijdra-
gen om de tekorten binnen de eigen orga-
nisatie aan te pakken. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de samenwerking die Humani-
tas is aangegaan met het Albeda College 
voor het ontwikkelen van nieuwe leerrou-

tes. Het betreft opleidingen waarbij wer-
ken en leren volledig met elkaar verweven 
worden en daardoor beter aansluiten bij de 
praktijk. Studenten volgen in deze situa-
tie hun opleiding volledig bij Humanitas 
(of bij een van de andere deelnemende or-
ganisaties). Komend schooljaar al starten 
deze opleidingen bij Albeda.

Tegelijkertijd blijft Humanitas natuur-
lijk ook medewerkers opleiden via de be-
staande leerroutes. Soms doet Humanitas 
dat zelf, met haar eigen opleiders, en soms 
in combinatie met een ROC of Hogeschool.

Met alle bestaande en nieuwe maatregelen 
verwachten we - met vereende krachten- 
de tekorten in de zorg terug te kunnen 
dringen.

Snelle opname gewenst?
Vragen over mogelijkheden?  

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800

Woensdag 30 mei werd aan het Afrikaan-
derplein 7 het pop-up leescafé ’t Klooster 
geopend, een samenwerking tussen Bi-
bliotheek Rotterdam en Humanitas.

Pop-up leescafé ’t Klooster is er voor jong 
en oud; alle inwoners van Feijenoord zijn 
welkom! Het leescafé is dé plek om een 
boek uit te kast te trekken of een tijd-
schrift van de stapel te pakken. Bezoekers 
kunnen neerploffen in de leeshoek maar 
ook plaatsnemen aan de grote leestafel of 
in een van de zithoeken. De bar is altijd 
open voor een kopje koffie, huisgemaakte 
soep of een gratis glaasje fruitwater.

Tijdens de openingsmiddag werden ver-
schillende activiteiten voor de kinderen 
uit de wijk georganiseerd. Zo kwam kin-
derboekenschrijfster Arienne Bolt voor-
lezen uit haar boek ‘De laatste reis van de 
Ballerinus’ en konden kinderen op de foto 

met Dolfje Weerwolfje. Ook waren er knut-
seltafels en gezonde hapjes. Meer dan 150 
kinderen waren deze middag aanwezig.

Het pop-up leescafé werd geopend met 
een welkomstwoord van Gijsbert van Herk 
(bestuursvoorzitter van Stichting Huma-
nitas) en Annerie Brenninkmeijer (Mana-
ger Bibliotheken, Bibliotheek Rotterdam). 
Na afloop was er in het leescafé nog een 
gezellig samenzijn met hapjes van de lo-
kale koninginnen van de keuken: de Afri-
can Queens.

Het leescafé is een tijdelijke invulling van 
het entreegebied van ’t Klooster aan de zij-
de van het Afrikaanderplein. De realisatie 
van het leescafé en de samenwerking tus-
sen de verschillende partijen is een eerste 
stap in de herontwikkeling van het pand 
en (culturele) invulling van dit voormalige 
wijkcentrum.

Tijdens Ramadan eten en drinken moslims niets tussen 
dageraad en zonsondergang. De maaltijd na zonsonder-
gang, het breken van de vasten, wordt Iftar genoemd. 
Verleden jaar werd zo’n maaltijd gehouden bij colle-
ga zorgorganisatie Aafje. Dit jaar werd hij op 8 juni in 
Humanitas-Bergweg gehouden. Voor de maaltijd was 
er een optreden van een draaiende derwisj, uitleg door 
een Imam en een voorstelling door Kunststichting Re-
genboog. Vasten en samen de Iftar maaltijd gebruiken 
verbindt en brengt ons dichter bij elkaar. De maaltijd  
werd druk bezocht en wordt volgend jaar weer door een 
andere organisatie georganiseerd.

Bij de Albert Heyn aan de Hesseplaats 
in Rotterdam-Ommoord heeft 4 weken 
lang een bus gestaan waarin klanten 
hun statiegeldbonnen konden depone-
ren ten bate van een extraatje voor de 
Humanitas kinderopvang De Teddybeer 
in die wijk. 
Op donderdag 31 mei mocht Humani-
tas Kinderdagverblijf de Teddybeer van 
de bedrijfsleider van de supermarkt het 

mooie bedrag van 367 euro in ontvangst 
nemen. Met dit geld kunnen zonnedak-
jes aangeschaft worden voor op de bol-
derkar. De bolderkar kon overigens met 
geld van een eerdere statiegeldbonnen-
actie worden bekostigd.
Personeel en kinderen van De Teddy-
beer bedanken alle lieve klanten en 
personeel van AH Hesseplaats voor de 
donatie van hun bonnen.
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