
Waar gaan we dit jaar naartoe 
met vakantie? Tegenwoordig 
pakken we het vliegtuig naar 
onze vakantiebestemming en 
binnen de kortst mogelijke 
tijd zijn we waar dan ook. 
Dat doet mij denken aan de 
vakantie vroeger. Wij, m’n 
tweelingbroer en ik, gingen 
dan naar familie in Zeeland. 

Zij woonden bij het kleine getijdeha-
ventje van Burghsluis, waarvan mijn 
oom havenmeester was. Tegenwoordig 
nog geen uur rijden met de auto, maar 
toen een hele reis. Ik keek er daarom 
reikhalzend naar uit en heb heel mooie 
herinneringen aan de weken die we 
daar samen met onze neven en nicht 
doorbrachten. Gewoon een beetje 
schooieren langs de dijk, zwemmen 
in de oude kaai of naar het strand 
van Westenschouwen. Daar gingen 
we lopend over de dijk naartoe. En 
vergeet ook het vissen niet. Gewoon 
met een lange stok, een touwtje en 
een tros wormen. Peuren werd dat 
genoemd. Of we maakten met een 
leeg garenklosje een werphengel. Het 
tuig bestond uit ijzergaren. We hadden 
een hoop lol en soms werd er nog wat 
gevangen ook. Maar nu loop ik eigen-
lijk te hard van stapel, want ik wil het 
hebben over de reis er naartoe.

‘Moordenaartje’
Dat was destijds een hele onderne-
ming; we woonden in Kralingen en 
later in Hillegersberg. Dus het begon 
met de tram van de RET. Je moest wel 
een lijn hebben die naar Rotterdam 
Zuid ging. Op het Stieljesplein eruit. 
Daar kwam ook de Rosestraat op uit 
en daar was het station van de RTM, 
waar de eigenlijke reis begon. De 
RTM verzorgde het openbaar vervoer 
naar en van de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden. Dat werd gedaan 
door de stoomtram, soms afgewisseld 
met een dieseltram. Het was een echte 
tram op smalspoor en geen trein. Het 
was wel oppassen dat je de goede tram 
nam, want ze reden naar de Hoeksche 
Waard en het eiland Voorne-Putten. 
Het kaartje kocht je in het grote 

stationsgebouw. Wij moesten de tram 
hebben naar Numansdorp-haven. Die 
stond ook bekend als de boottram. 
Ik herinner mij een keer dat m’n opa 
in de verkeerde tram zat en deze al 
begon te rijden. Grote paniek, maar 
hij sprong er nog net uit. Als kleinkind 
vond ik dat wel stoer. De tram had 
diverse bijnamen. De ergste vond ik 
‘het Moordenaartje’. Dat kwam door 
de vele ongelukken met deze tram. En 
dat lag echt niet altijd aan de tram of 
zijn machinist.

Genieten
Eenmaal goed geïnstalleerd - we had-
den altijd veel bagage bij ons - kon 
de reis beginnen. Ik weet nog dat de 
ramen met een leren riem geopend 
en gesloten konden worden. Op een 
zonnige dag, wat het in mijn beleving 
altijd was, gaf dat wat verkoeling. 
Doordat er een stoomlocomotief voor 
stond, gaf dat ook een bepaalde geur. 
Voor een klein jongetje als ik, was dat 
genieten. Het eerste deel ging door 
Rotterdam Zuid en dat ging gepaard 
met grote rookwolken en gefluit op de 
tweetonige hoorn. Via de Dordt-

sestraatweg gingen we richting de 
Barendrechtsebrug, zo de Hoeksche 
Waard in. Daar kwam al gauw het 
station aan de Blaaksedijk in zicht. 
Hier kon men overstappen naar andere 
richtingen in de Hoeksche Waard.

Op de boot
Uiteindelijk kwamen we aan in 
Numansdorp. Daar maakte de tram 
een scherpe bocht naar rechts over 
een smal bruggetje naar de haven van 
Numansdorp: het eindpunt van dit 
deel van de reis. In Numansdorphaven 
lag de boot, de Minister C Lely, naar 
Zijpe al te wachten. Dus al onze spul-
len bij elkaar zoeken en met het hele 
hebben en houwen over de ponton 
naar de boot. Op de boot kwamen we 
via een grote brede trap onderdeks. 
Hier nuttigden we de meegenomen 
boterhammen, hoewel je aan boord 
ook wel het één en ander kon kopen, 
maar dat deden we niet. Het was ook 
altijd even rondkijken, want er was 
van alles te zien. Was het niet op het 
schip zelf, dan was er op het water wel 
één en al bedrijvigheid. Zo maakte ik 
eens mee dat een gezin met giebelende 

dochters mijn aandacht trok. Ze had-
den een soort huisdier bij zich. Geen 
hond of kat, maar een jong aapje, een 
chimpansee dacht ik. Het bleek een 
dierenverzorger van Blijdorp te zijn 
met zijn gezin en een aapje dat nog 
aan de fles was. Ik geloof dat het nog 
in de krant heeft gestaan. Ik vond het 
heel apart.

Drijvende hooibergen
Soms ging er ook vee aan boord. 
Koeien en paarden stonden dan vast 
op het voordek. Maar het mooist 
vond ik toch de scheepvaart. Het was 
in die tijd aardig druk op het water. 
Geen pleziervaart, maar hoofdzakelijk 
beroepsvaart. Allerlei beurtscheep-
jes voeren langs met verschillende 
vrachten en sommige zagen eruit als 
drijvende hooibergen. Aan stuur-
boordzijde voeren we langs de kust 
van Flakkee en aan bakboord- langs 
de Brabantse wal. Na enige tijd kreeg 
het water een andere kleur en geur. 
Het ging over van zoet water naar 
zout. De deur van de machinekamer 
stond vaak open en zo kon je het werk 
van de stokers en machinist zien. De 

stokers waren volop bezig de vuren op 
te stoken, want de Minister Lely was 
een stoomschip. We voeren over het 
Haringvliet, Hollandsdiep, Krammer 
en Zijpe. Had je geluk, dan zag je 
soms een zeehond. Maar al spoedig 
kwam de Tramhaven van Zijpe in 
zicht. Daar moest het schip een scher-
pe bocht maken om goed in de haven 
te komen. Dat viel niet mee, want er 
stond een flinke stroom dwars op de 
haven. Na het aanmeren ging je met 
je spullen naar de gereedstaande tram 
voor het laatste traject naar Burgh. 
Dwars over Schouwen Duiveland, 
door de mooie landerijen en langs de 
Zeeuwse dorpjes. In Burgh stond de 
familie meestal al op ons te wachten 
en het laatste stukje over de Meeldijk 
naar Burghsluis werd lopend afgelegd. 
Al met al een reis die wel zeven uur 
kon duren. Tegenwoordig zit je in die 
tijd aan de andere kant van de aardbol. 
Maar voor mij kon het niet meer stuk. 
De vakantie kon beginnen, maar was 
eigenlijk al begonnen.

Chiel van Waart
chvwaart@kabelfoon.nl

Vakantie begon al met reis er naartoe

De OudDe Oud
Dinsdag 10 juli 2018 . Jaargang 14, nr. 14

Deze week o.a.:

Vakantiekist 
ging vooruit

Pag. 3

Neptunus 50 
jaar

Pag. 9

Vakanties van 
vroeger

Pag. 15

Vakantie viel 
in het water

Pag. 17

'Het Moordenaartje'

Oplage: 122.000 ex.

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

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 10 juli 2018    pagina 2   

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 
persoonlijk adviseren.”

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE  Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl

www.welzijnswarenhuis.nl

slechts 
7,4 kg

6 kleuren
3 maten

Gemino 30 rollator
Bent u op zoek naar een lichte rollator, 
makkelijk te gebruiken, veilig in alle 
opzichten én ook nog gewoon mooi? 

De Gemino rollator is zeer 
compleet,  de enige echte 
100% rollator!

Ideale rolstoel om 
mee te nemen 

in de auto.

Bobby rolstoel
Een lichtgewicht comfortabele rolstoel. Door de 
opvouwbare rugbuizen is hij compact. Zo past 
hij zelfs in de kleinste auto. Met een gewicht van 
minder dan 10kg is dit de perfecte rolstoel om 
overal mee te nemen.

Zeer comfortabele scootmobiel
	digitaal scherm met kilometerteller
 zeer wendbaar 
 maximale snelheid: 15 km/u
 uit voorraad leverbaar

Vierwiel scootmobiel 
Mercurius - 4

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Gratis parkeren 

voor de deur!

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)

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
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We gingen met de trein. Volgens mij 
had die trein allemaal aparte coupés 
met een eigen deur. Er waren houten 
banken. Iedereen had een tas of zo 
bij zich met brood en drinken en 
eventueel een jack voor de regen, 
niemand had nog een rugzak. Alleen 
de treinreis al was een evenement 
voor al die kinderen die niets gewend 
waren. Ieder kind was ingedeeld in 
een groep met een nummer en je kreeg 
een kaartje met een touwtje om je nek 
met het nummer van je groep erop. 
Ook was er een stok met een bordje 
erop gespijkerd waar het nummer van 
de groep op stond. Die stok met het 
nummer moest overal mee naartoe. Zo 
kon je op het strand bijvoorbeeld altijd 
je groep terugvinden.

Barakken
In Hoek van Holland liepen we weer 
naar barakken die in de Hoekse Bosjes 

stonden. Daar konden we eventueel in 
schuilen als het regende en daar aten 
we tussen de middag onze boterham-
men. De hele verdere dag speelden we 
in de duinen of in de bossen. We de-
den spelletjes als verstoppertje, gingen 
touwtjespringen of deden bijvoorbeeld 
sta-bal.

Drijfnat
Als je wat ouder was, kreeg je een 
stempel op je kaartje, volgens mij een 
‘Z’, wat betekende dat je in een zwem-
groep zat en dan mocht je onder streng 
toezicht in zee zwemmen. Niet dat 
iemand kon zwemmen, want zwemles 
kreeg je niet in die tijd. Niet van 
school en ook je ouders waren daar 
niet mee bezig. Ik denk dat iedereen 
zichzelf zwemmen leerde, want op een 
gegeven moment kon je het gewoon. 
Niemand had een zwembroek of iets 
dergelijks, dus binnen de kortste keren 

was iedereen drijfnat.

Overal zand
Het zand zat overal in en als je ‘s 
avonds thuiskwam lag het hele huis 
vol zand. De kinderen in de groep 
kende je niet. Het zou heel erg toeval-
lig zijn als er iemand bij was bij jou 
uit de buurt. De kinderen kwamen uit 
heel Rotterdam en mijn vriendinnetjes 
uit de straat gingen niet. Ik denk dat 
het iets kostte, maar dat weet ik niet 
zeker. En de meeste mensen waren 
te arm om daar geld aan uit te geven. 
Niet dat het bij ons zo’n vetpot was, 
maar misschien vonden ze het thuis 
prettig als ik een paar weken ‘onder de 
pannen was’, want een andere vakan-
tie zat er natuurlijk niet in.

Zingen
Er werd heel wat afgezongen, vooral 
in de trein. Liedjes als ‘Ik heb een 
potje met vet, op de tafel gezet, ik heb 
een potje potje potje potje vèèèt, al op 
de tafel gezet. Dat is het eerste cou-
plet’... Enzovoort, zolang als we zin 
hadden. Er is een liedje dat speciaal 
op deze vakantie sloeg en dat ik nooit 
vergeten ben:
Heb je wel gehoord van dat fijne kin-
derkamp
Gelegen in Hoek van Holland

We komen met de trein en dat vinden we 
zo fijn
En we stuiven met een vaart in ‘t zand

Hoera, de zee, wie gaat er met ons mee
We eten uit de hand een boterham met 
zand

En zijn na afloop bruin verbrand
Naar Hoek van Holland, van Holland, 
is onze lust
Naar Hoek van Holland, is onze lust.

Ik heb er altijd heel goede herinnerin-
gen aan gehouden. De vrijheid die ik 

daar ondervond, niemand die kritiek 
op je had, alles wat je deed was in 
orde. Het is zelfs zover gekomen dat 
ik er jaren gewoond heb, getrouwd 
ben geweest met een zeeloods, en 
er later weer een paar jaar ben gaan 
wonen. Helaas kan ik de foto’s niet 
vinden. Dat krijg je als je ouder wordt 
en veel spullen hebt. Misschien zijn er 
mensen die wel foto’s hebben en die 
ook zo’n fijne ervaring hebben gehad. 
Het lijkt me leuk dat te horen.

Leny Langelaar
leny.langelaar@yahoo.com

Heerlijke vakanties in Hoek van Holland
Na de oorlog, ik denk vanaf mijn achtste tot mijn twaalfde jaar, 
dus van 1947 tot 1951, ging ik in de zomer drie weken naar Hoek 
van Holland. Ik weet totaal niet welke organisatie daarachter 
zat, maar ik vond het fantastisch. Ik woonde bij de Pleinweg, we 
moesten ergens verzamelen, vraag me niet waar, en dan liepen 
we met z’n allen naar station Rotterdam-Zuid. Dat stond toen 
volgens mij op een andere plek dan het nu staat. Dat was natuur-
lijk al een flink eind lopen. Niemand werd toen gebracht met de 
auto, want die had niemand bij ons in de buurt. 

Station Hoek van Holland Strand, eindpunt van de Hoekse Lijn

Daartoe had mijn vader een kist 
getimmerd - de kist - die driehoog in 
de hal stond en waarin, in de weken 
voor de vakantie, alle kampeerspul-
len, slaapzakken, huisraad, kleding en 
wat etenswaren, met militaire precisie 
een plekje kreeg. Het was een forse 
kist van meer dan een meter lang en, 
eenmaal gevuld, nauwelijks te tillen. 

Als de kist dicht ging, was de vakantie 
dichtbij en werd ‘Bode Bot’ gebeld, 
een transportbedrijf dat de kist naar 
Ouddorp zou vervoeren. Van driehoog 
tilden mijn vader en de chauffeur van 
de vrachtwagen de loodzware kist via 
het trappenhuis naar beneden en zetten 
hem in de vrachtwagen. In Ouddorp 
nam de kampbeheerder de kist in 

ontvangst en deed er een zeil over tot 
wij arriveerden.

Overvaren
Nog een paar dagen naar school en 
de vakantie ging beginnen. Wij, mijn 
vader en de twee oudste jongens, 
gingen op de fiets naar Hellevoetsluis 
(de Haringvlietbrug en de Brouwers-
dam waren er nog niet, dus moesten 
we met de boot overvaren) en moeder 
en de twee ‘kleintjes’ gingen met de 
stoomtram vanaf de Boergoensev-
liet, waar ook hun fietsen werden 
ingeladen.
Omdat alle vakantiespullen in de kist 
vooruit waren gestuurd, hoefden we 
nauwelijks bagage mee te nemen. 

Onze fietstocht ging via de Slinge naar 
de Groene Kruisweg, langs Rhoon, 
Portugaal, over de Spijkenisserbrug. 
Eens ging daar de sirene, terwijl we er 
nog middenop fietsten! En dan binnen-
door naar de haven van Hellevoetsluis. 
Daar wachtten ook moeder en ‘de 
kleintjes’ die met de stoomtram waren 
gekomen.

Altijd wind tegen
Vandaar gingen we met z’n allen op 
de veerboot ‘De Haringvliet’ die ons 
naar Middelharnis zou brengen. Altijd 
spannend; hij zou toch niet vol zijn, of 
wegvaren zonder ons? Eenmaal aan 
boord kregen we in de restauratie cola 
en een gevulde koek.

In de haven van Middelharnis gingen 
we van boord en reden door het stadje 
en Sommelsdijk via Dirksland, Stel-
lendam en Goedereede met z’n zessen 
op de fiets naar Ouddorp. Altijd wind 
tegen! Het laatste stukje mochten we 
vooruit, want we wisten de weg. Als 
eersten zagen we ‘de kist’ onder een 
dekzeil. Als vader was gearriveerd, 
reden we met de kist op een kar naar 
onze tent. Daar werd de kist recht 
overeind gezet en die diende de rest 
van de vakantie als kleding- en voor-
raadkast.
De vakantie kon beginnen!

Peter Stutvoet

Vakantiekist ging vooruit naar Ouddorp
Het was begin jaren zestig. Wij, vader, moeder en vier jongens, 
woonden in Pendrecht aan de Kerkwervesingel 23c. Sinds een 
aantal jaren hadden wij het kamperen ontdekt en speelden de 
vakanties zich af in Ouddorp. Vaste stek: het VVV-terrein, later 
‘Het Oude Nieuwland’. De voorbereidingen begonnen vroeg, want 
met Hemelvaartsdag of Pinksteren werd de bungalowtent op-
gezet die daar het hele seizoen bleef staan. Omdat we meestal 
vijf of zes weken bleven moest er nogal wat mee en we hadden 
geen auto.

De stoomtram

De 'Haringvliet'
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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

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

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de 

kleine details. Door aandacht en kennis van zaken. 

Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 

van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met  

zorg en respect.

 Jan van de Breevaart
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 
met zorg en respectmet zorg en respect

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de 

kleine details. Door aandacht en kennis van zaken. kleine details. Door aandacht en kennis van zaken. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen Met een historie van 85 jaar weten de mensen 

van Van der Kraan als geen ander, dat een van Van der Kraan als geen ander, dat een 

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

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

€ 10,00 ZOMERKORTING 
VOOR IEDERE 2 BEZOEKERS.

ALL YOU CAN EAT EN DRINKEN* 
OP DINSDAG T/M VRIJDAG.

(* sterke drank, speciaal bieren en speciaal 
wijnen niet inbegrepen).

OP VERTOON VAN DEZE 
ADVERTENTIETIE.

Korting niet van toepassing op zaterdag en zondag
Geldig van 1 juli t/m 1 september 2018 en niet geldig in combinatie met andere acties

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

NU OOK GEOPEND:
MOLENDIJK 22 -  OUD BEIJERLAND

 
 

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

    
  

 

 

 

 

All Inclusive Hotel de ElderderschansAll Inclusive Hotel de Elderderschans  

Aardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland    50% 50% KORTINGKORTING  

Riviercruises over Europa’s mooisteRiviercruises over Europa’s mooiste  

rivieren rivieren tot wel € 900,tot wel € 900,--  kortingkorting  

5 dg. All Inclusive Autoreis Nederland  5 dg. All Inclusive Autoreis Nederland  

zomervoordeel van € 259,zomervoordeel van € 259,--  € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

All Inclusive Hotel AltastenbergAll Inclusive Hotel Altastenberg  

Sauerland / Duitsland Sauerland / Duitsland 30% 30% KORTINGKORTING  

Vakantie Voordeel Tips  All Inclusive BusreizenAll Inclusive Busreizen  

RiviercruisesRiviercruises  

5 dg. All Inclusive5 dg. All Inclusive  HotelHotel  Jagershof ***Jagershof ***  
Nunspeet / Veluwe € 339,Nunspeet / Veluwe € 339,--  p.p.p.p.  

  

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***  
Kerstreis / Vulkaaneifel Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,€ 443,--  p.p.p.p.  

40% Korting40% Korting  
7 dg. Kerstcruise7 dg. Kerstcruise  Robert Burns *****Robert Burns *****  
40% KORTING 40% KORTING nu al va. nu al va. € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  



 Ken je dit nog? In vakantietijd werd er ook 
in het verleden voor de jeugd in Rotterdam 
van alles georganiseerd. Zoals de activiteit 
op deze foto. Weet u nog wat dit was en 
waar het was? En hoe het evenement heette? 
Was u er wellicht zelf bij of uw kinderen 
misschien? Heeft u er bijzondere herin-
neringen aan? Laat het ons weten. We zijn 
weer heel nieuwsgierig naar uw verhalen, 
anekdotes en herinneringen. Schrijf er over 
naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
U kunt ook reageren via www.deoudrotter-
dammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) 
te zien.   

  Jaap van Pelt: “De foto no 166 in De Oud-
Rotterdammer van 12 juni is gemaakt tijdens een 
stoommachinepresentatie in Rotterdam in 1980, 
zo te zien op de Coolsingel. Een bekend spel 
met het publiek is touwtrekken tegenover een 
stoomwals. De meeste mensen denken ‘gezamen-
lijk zijn we wel sterker, vooral met zo’n lange 
rij’. Maar als de machinist een klein beetje stoom 
geeft, trekt hij de hele mensenmenigte mee!”

    Wim Binnendijk: “In 1980 werd voor de vijfde 
keer de Binnenstadsdag gehouden. Vanwege het 
lustrum werden extra bijzondere attracties aange-
boden. Stoomwalsen en een heuse stoomlocomo-
tief reden over de Coolsingel. De foto gaat over 

het touwtrekken tussen het publiek en een grote 
stoomwals. De stoomwalsen waren van de lan-
delijke stoomwalsenclub. Die bestaat nog steeds 
en komt nog steeds naar evenementen. Zo zijn ze 
ook betrokken bij ‘Dordt in Stoom’ bijvoorbeeld, 
ook zo’n prachtig evenement met treinen, sche-
pen, walsen en nog veel meer.”

    Jacob Haringa: “De wals tegen de mens. En de 
wals die won.”

    Jantien van Dam: “Volgens mij is dit een 
evenement waar mijn vader nog bij is geweest. 
Hij heeft er wel eens over verteld. Hij heeft 
meegedaan met touwtrekken tegen een stoomma-

chine of iets dergelijks. Hoewel ze met heel velen 
waren, hebben ze het toch moeten afl eggen tegen 
dat apparaat. Dat vertelde hij op verjaardagen wel 
eens als het ging over de kracht van machines. 
Wij hebben veel techneuten in de familie en die 
vinden dat allemaal prachtig. Zelf gaan we soms 
naar ‘Dordt in Stoom’. Daar zie je ook nog van 
alles dat op stoom werkt. Machtig om te zien.”

    Alwin Veugels: “Ziet eruit als de Coolsingel. Ik 
kan me het evenement niet herinneren, maar het 
is waarschijnlijk in een tijd dat ik nog in de luiers 
lag of nog niet eens geboren was. Wel een gaaf 
potje touwtrekken!”

    Benthe van Bekkum: “Zie ik daar het gebouw 
van Zurich Verzekeringen? Daar werkte vroeger 
een vriendin van mij. Dan moet dit een foto op de 
Coolsingel zijn. Het zegt mij verder niets, helaas. 
Wel een spectaculair plaatje als je het uitvergroot 
op je computer ziet. Die mannen hadden er echt 
zin in.”

    Bert Dirkzwager: “Een foto van de Binnenstad-
dag in 1980. Ik ben erbij geweest. De dag had als 
thema ‘Rotterdam Thuishaven’. Op de foto zijn 
tientallen mensen aan het touwtrekken met een 
stoomwals. Hoe hard ze ook trokken, aan het eind 
had de wals toch echt gewonnen.”

    Agnes de Bruijn: “Een heel opmerkelijke foto in 
Ken je dit nog nr. 166. Ik denk dat het ging om 

één van de grote evenementen op de Coolsingel 
in de jaren zeventig of tachtig, zo aan de kleding 
en haardracht van de mensen te zien. Maar ik kan 
het niet echt plaatsen. Sorry.”

    Arie Post: “Binnenstadsdag 1980. Een stoomwals 
neemt het op tegen honderden mensen. De sterk-
ste was de stoomwals. Geen verrassing voor mij. 
Met stoomkracht veranderde destijds de wereld. 
Denk maar aan de stoomtreinen en de stoom-
schepen. Zie ginds komt de stoomboot. Zelfs 
Sinterklaas hoefde zich niet meer te behelpen met 
roeiende Pieten of een zeilboot...”

    Peter Teekens: “Ken je dit nog nummer 166 gaat 
volgens mij over een stoomevenement op de 
Coolsingel in de jaren tachtig. Daar waren allerlei 
stoommachines, van stoomwalsen tot treinen met 
wagons te zien. Heel spectaculair. Ter gelegen-
heid waarvan het was, weet ik niet meer. Wel 
dat het zich vlakbij het gemeentehuis afspeelde. 
Op de foto zie je mensen touwtrekken met een 
stoomwals. Die wals bleek niet te verslaan.”   

 Stoomwals bleek niet te verslaan   
  Dat viel ons even vies tegen, zeg! Op de Ken je dit nog nummer 166 kwamen 
nauwelijks reacties binnen. Zouden al die mensen die de strijd met die stoom-
wals op de foto hebben aangebonden zich soms schamen voor het eindresultaat? 
De stoomwals kwam namelijk als glorieuze winnaar uit de bus... Het gebeurde 
allemaal tijdens de Binnenstadsdag van 1980 op de Coolsingel. Aan het touwtrek-
ken deden maar liefst driehonderd mensen mee. Maar stoomkracht wint het van 
spierkracht, zo bleek! 
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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.  

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,-

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.

2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker. Niet geldig in 
combinatie met andere aanbiedingen. Goedkoopste kaartje gratis.

14 april tot 28 oktober 2018

Schiedam, een historische belevenis

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675

info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open 
fluisterboot door de grachten van Schiedam. 

Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis. 
Vaar langs monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en 
bekijk Schiedam eens vanaf een heel andere kant.

Afvaarten 
Vanaf half april tot eind oktober.
Dinsdag t/m zondag om 11.45, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.

Tarieven
Volwassenen  € 6,50
65+   € 5,50
Kind 4 t/m 11  € 3,50

kaartverkoop 
Museummolen De Walvisch, Westvest 229, Schiedam

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

nu ook op 
maandag middag open

ZOMERSE 
KORTINGEN!

KORTINGEN 
TOT 50 %

Met uitzondering van basic artikelen

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!!

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud



  Tijdens een verjaardag 
pochte mijn zwager over zijn 
testament waardoor er geen 
erfbelasting verschuldigd 
zou zijn. Hij had het over 
een tweetrapsmaking. Is het 
werkelijk mogelijk zo erfbe-
lasting te voorkomen? 

  Ja en nee. Het is met een twee-
trapsmaking mogelijk zeker bij het 
overlijden van de eerste van een 
(echt)paar erfbelasting te voorkomen 
(of te besparen). Maar die maatregel 
heeft in de meeste gevallen slechts 
bij het eerste overlijden een fi scaal 
effect. Het kan zelfs zo zijn, dat na het 
overlijden van de langstlevende per 
saldo uiteindelijk zelfs meer erfbelas-
ting verschuldigd is dan bij vererving 
zonder tweetrap.
Met de tweetrapsmaking in het 
testament van uw zwager hebben hij 
en zijn vrouw waarschijnlijk laten op-
nemen dat de kinderen bij een eerste 

overlijden ‘tijdelijk’ worden onterfd 
ten gunste van de langstlevende. De 
kinderen erven op dat moment dus 
nog niets, maar zijn wel verwachter. 
Vanwege de tweetrap in het testament 
komt hun erfenis pas vrij als de 
langstlevende partner overlijdt. Erft 
de langstlevende partner door de 
‘onterving’ van de kinderen minder 
dan de vrijstelling voor partners 
(€ 643.164 in 2018) dan is op dat 
moment over de nalatenschap van de 
eerst overleden partner geen erfbelas-
ting verschuldigd. Tot zover heeft uw 
zwager gelijk.
Na het overlijden van de langstleven-

de partner ontvangen de verwachters 
als tweede trap alsnog hun erfdeel 
van de eerst-overleden ouder; zij zijn 
hierover erfbelasting verschuldigd. 
Zij kunnen voor deze erfenis gebruik 
maken van hun vrijstelling voor de 
erfbelasting (€ 20.371). Naast erfbe-
lasting over de tweede trap gaan ze 
ook erfbelasting betalen over de erfe-
nis van de langstlevende partner. Ook 
nu weer is er recht op een vrijstelling 
en erfbelasting als ze meer erven dan 
de vrijstelling.
Schenkt de langstlevende bij leven 
het vermogen weg, dan is uiteinde-
lijk wellicht in het geheel geen of 

minder erfbelasting verschuldigd. Dit 
is echter niet altijd toegestaan; het 
moet blijken uit het testament. Of het 
de erfgenamen van uw zwager gaat 
lukken geen erfbelasting te betalen, 
hangt van veel factoren af. Ook is de 
uitvoering van een tweetrapstestament 
niet eenvoudig. Zo moet goed bijge-
houden worden welk deel behoort tot 
het bezwaard vermogen en wat tot het 
privévermogen van de langstlevende.
Afhankelijk van de hoogte van het 
vermogen kan het een goed alternatief 
voor een tweetrapstestament zijn de 
langstlevende het vruchtgebruik te 
laten erven van de nalatenschap/de 
erfenis en de kinderen het bloot eigen-
dom. Bij overlijden van de langstle-
vende wast het bloot eigendom van 
de kinderen namelijk onbelast voor de 
erfbelasting aan tot volle eigendom. 
Misschien aardig om deze testament-
vorm ook eens aan uw zwager voor te 
leggen. Ook een ‘gewoon’ langstle-
vende testament met vordering van de 
kinderen ter grootte van hun erfdeel 
met hoge rente (maximaal 6%) kan na 
twee overlijdens per saldo resulteren 
in de minste erfbelasting. De keuze 
voor een testament hangt af van de 
feiten, wensen en omstandigheden.

Kan ik met tweetrapstestament 
altijd erfbelasting voorkomen?

De Oud-Rotterdammer  -  Voorjaarsspecial  Dinsdag 10 juli 2018    pagina 7   

  Samenwonen en AOW 
Heeft u kennis aan een aardige 
man of vrouw en bezoekt u elkaar 
regelmatig, dan hoeft u vaak toch 
niet te vrezen voor uw alleenstaande-
AOW. Tot 2014 was dat wel zo; toen 
riskeerden AOW-gerechtigden met 
een LAT-relatie boetes en naheffi n-
gen. Sinds die tijd hanteert de SVB 
de tweewoningenregel. Dit houdt in 
dat als twee personen, die elkaar re-
gelmatig bezoeken, een eigen woning 
(koop of huur) hebben waarvoor ze 
zelf alle lasten dragen waaronder gas, 
water en licht, ze hun alleenstaande-
AOW behouden.
Dat gold tot voor kort ook min of 
meer vergelijkbaar voor gehuwden 
en geregistreerden die duurzaam 
gescheiden woonden. De Sociale Ver-
zekeringsbank, die de AOW uitkeert 
en op juistheid controleert, lijkt die 
constructie echter steeds nauwkeu-
riger te controleren en dan wordt al 
snel een emotionele band aanwezig 
geacht (want, waarom ga je dan niet 
scheiden?) en wordt de alleenstaan-
de-AOW vaak alsnog gekort.

   Woning en eigen bijdrage 
Heeft u een eigen woning (box 
1) en wordt u opgenomen in een 

zorginstelling, dan blijft de waarde 
van deze woning - zolang deze niet 
wordt verkocht - veelal gedurende 
twee jaar buiten beschouwing voor 
de berekening van de eigen bijdrage 
zorg. Ook als de woning vervolgens 
wordt verkocht en uw vermogen 
in box 3 met de verkoopopbrengst 
toeneemt, heeft dit niet direct fi nan-
ciële consequenties op dit punt. Het 
CAK kijkt voor de berekening van de 
eigen bijdrage zorg namelijk naar het 
bezit (in box 3) van twee jaar terug, 
dus voor 2018 naar het bezit op 1 
januari 2016. U heeft hierdoor vaak 
nog voldoende tijd om uw vermogen 
‘kwijt te raken’.

   Huurtoeslag en afkoop pen-
sioen 
Een klein pensioen van minder dan € 
474,11 bruto per jaar wordt vaak door 
het pensioenfonds afgekocht. Dit af-
gekochte pensioen (veelal 10-12 keer 

het jaarbedrag) komt bij uw inkomen 
van het jaar waarin u het ontvangt 
en kan daarmee gevolgen hebben 
voor uw huurtoeslag. Ontvangt u een 
beschikking waaruit blijkt dat u op 
basis van het totale inkomen teveel 
huurtoeslag heeft ontvangen, maak 
dan bezwaar tegen deze beschikking. 
U kunt in dat bezwaar als argument 
aanvoeren dat het niet redelijk zou 
zijn om geheel of gedeeltelijk reke-
ning te houden met het afgekochte 
pensioen, aangezien het hier gaat om 
onvrijwillige afkoop. Dit argument 
vindt de fi scus niet altijd voldoende 
steekhoudend, maar niet geschoten is 
altijd mis.
Bent u liever vooraf actief, ver-
laag dan op basis van uw inkomen 
de huurtoeslag en vraag later een 
hogere huurtoeslag aan met dezelfde 
argumenten. 

  Uit de praktijk 

  Het zijn van executeur is een eervolle, 
maar ook moeilijke taak, zeker als de 
familieverhoudingen niet optimaal zijn. 
Zo ook bij de meneer die ons bezocht 
voor ondersteuning. Zijn broer was 
zonder partner en kinderen overleden 
en meneer was zijn executeur. Toen zijn 
broer het vroeg, heeft hij uit beleefdheid 
ja gezegd, maar nu hij ervoor stond, had 
hij geen idee waar en hoe te beginnen. 
Zijn broer was een verzamelaar en had 
een huis vol spullen. Zijn broers en 
zusters willen wel erven, maar staken 
zelf geen hand uit.

Op het moment dat meneer bij ons bin-
nenstapte, was de uitvaart alweer twee 
maanden achter de rug, maar er was 
verder nog niks gebeurd. Rekeningen 
stapelden zich op en meneer was het 
zicht op de bomen in het bos volledig 
zoek.

Toch bleek alles niet zo gecompli-
ceerd. Door eerst eens alle belangrijke 
papieren te verzamelen, de notaris een 
akte van executele te laten opstellen en 
een eerste grote schoonmaak, was er al 
snel zicht op de nalatenschap en bleek 
deze gelukkig voldoende positief om 
extra hulptroepen te laten aanrukken. 
Met onze ondersteuning was het huis 
bovendien snel zo ver leeg- en opge-
ruimd dat de waardevolle items van de 
inboedel verdeeld konden worden, kon 
de aangifte inkomsten- en erfbelasting 
gedaan worden en konden wij meneer 
het gevoel te geven dat hij grip had op 
de situatie. De nalatenschap van zijn 
broer is uiteindelijk netjes afgewikkeld 
en hij had zijn taak naar eer en geweten 
goed volbracht.   

?

l uw erfcoach en meer l

  Gebruik uw rentepunten 
De meeste producten leveren voor 
ING-klanten niet veel voordeel, 
maar je kunt wel bijvoorbeeld net 
wat goedkoper naar de bioscoop. 
Neem eens een kijkje in de rente-
puntenwinkel.

   Heeft u uw reisverzekering 
wel nodig 
Bij bestudering van uw verzeke-
ringen kan het zomaar zijn dat u 
dubbel en soms zelfs driedubbel 
verzekerd bent tijdens uw reis. De 
zorgkosten via uw zorgverzekering 
én de reisverzekering bijvoorbeeld. 
Of voor aankopen via uw credit-
card en via uw inboedelverzeke-
ring. Zeg op wat overbodig is.

   Schilder uw huis voordat u 
gaat verkopen 
Gaat u uw huis verkopen? Doe een 
kleine investering in schilderwerk 
en verdien het dubbel terug in een 
hogere verkoopprijs. 
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk  
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw 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 
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AARDBEIEN, KERSEN EN FRAMBOZEN 
UIT DE HOEKSCHEWAARD

ELKE DAG VERS



de competitie lag stil, er was een 
sportveld en Neptuniaan Jan van Riet 
correspondeerde met een Amerikaanse 
die hem enthousiast maakte over de 
New York Yankees. Honkbal was een 
op en top Amerikaanse sport en men 
had het gevoel de Duitse bezetter 
hiermee te pesten. Kom op, laten we 
gaan honkballen.

Initiatiefnemer
Twee mannen van ‘bijna’ het eerste 
uur en Neptunianen voor het leven, 
Frans van Aalen en Karel van Ispelen, 
halen enthousiast herinneringen op.
Karel: “Initiatiefnemer was Bert 
Nederlof (geen familie van de oud-
sportjournalist van VI). Hij deed iets 
in sportzaken bij de AMVJ en had 
bovendien een paar honkbalspullen, 
zoals handschoenen, maskers, en 
pakken. Hij legde de spelregels uit en 
trainde de eerste groep. Het contact 
met de Yankees was gelegd en de 
enthousiaste PR-man Norman Mac 
Phail voorzag de club van de door de 
Yankees gebruikte spullen als petjes, 
handschoenen en maskers. Geweldig!”

Dé zomersport
“Het werd dé zomersport voor de 
winterse voetballer”, zegt Frans van 
Aalen. “Bij ons gingen ook de grote 
voetballers honkballen. Doelman Wim 
Landman bijvoorbeeld, Ab Hoge-
doorn, Louis Corpeleyn, maar ook 
Cock Luyten, die voetbalde bij NAC 
en een poosje bij Feyenoord. En wij, 
wat mindere voetballers, deden dat 
ook. Ik werd als tienjarige lid in 1950, 
ging voetballen en twee jaar later ook 
honkballen. En dat deden vrijwel al 
mijn ploeggenootjes.”
Karel van Ispelen werd lid in 1948 en 
speelde in 1991, tijdens een vetera-
nentoernooi bij Phoenix Arizona, zijn 

laatste wedstrijd. Nog zo’n voor-
deel van deze sport: je kan het lang 
blijven doen. Bovendien kwam er een 
softbaltak en gingen veel meisjes en 
vrouwen die tak van sport beoefenen, 
waarmee de sociale voordelen wel 
duidelijk zijn.
Maar als speler op het hoogste niveau 

beide sporten blijven beoefenen, ging 
niet meer.
“De competities overlapten elkaar en 
de beleving van de spelers veran-
derde”, weet Frans. “Honkballers 
spelen donderdag, zaterdag en zondag. 
Voetballers willen het liefst van de 
zondag af. Tsja, daar zit een verschil. 
Honkbal is een soort specialisme, de 
spelers zijn idolaat en zouden het liefst 
vier keer in de week spelen.”

Andere verhoudingen
Gaandeweg is dat ook de verwijdering 
geworden binnen de club. Neptunus 
was voetbal, met ooit de meeste elftal-
len in de regio Rotterdam. Honkbal 
was een aanhangsel. Maar de sterke 
mannen binnen die discipline, waar 
Frans van Aalen en Karel van Ispelen 
voorbeelden van zijn, hebben ervoor 
gezorgd dat de krachtsverhouding 
geleidelijk omdraaide; zonder anderen 
als Cees de Bruin, Harry Ballemaker, 
Piet Eenhoorn, Leen Staub en Henk 

Verhoek, tekort te willen doen. Voetbal 
speelde niet meer op het hoogste 
amateurniveau en honkbal kreeg zijn 
WPT (World Port Tournament), won 
vele malen de Europacup 1 en de 
Champions Cup, dit jaar nog, voor de 
tiende keer.

Aan de Abraham van Stolkweg staat 
nu het ‘Neptunus Familie Stadion’ 
waar op wereldtopniveau wordt ge-
speeld en ‘business to business’ aan de 
orde van de dag is. De voetbaltak fu-
seerde met Schiebroek en is verhuisd 
naar de Hazelaarweg in Schiebroek.

Pijn?
“Ja, dat heeft pijn gedaan”, geven bei-
de mannen oprecht toe. Karel en Frans 
hebben téveel Neptunushart om daar 
omheen te draaien. Ze waren actief lid 
en speelden jarenlang een bestuurlijke 
rol binnen de club, van voorzitter tot 
zitting in commissies. Gelukkig denkt 
Jan D. Swart, tot voor kort voorzitter 
van Neptunus voetbal, er ook zo over. 
“Jammer, maar geen spijt”, benadrukt 
hij. “Het kon niet anders. Ik ben er 
uiteraard wel gelukkig mee dat Frans 
en ik weer ‘on speaking terms’ zijn.”

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Neptunus honkbal 75 jaar jong
Neptunus honkbal bestaat 75 
jaar. In 1943, 43 jaar na de 
oprichting van de voetbalclub 
Neptunus, werd de honkbal-
tak een feit. Waarom?

Ach, in die jaren was er niet veel 
meer dan voetbal, voetbal en nog 
eens voetbal plus een beetje handbal, 
hockey, korfbal en zwemmen. Het was 
oorlog en de schuur die als clubhuis 
diende voor de voetballer, was een 
goeie plek om elkaar te ontmoeten en 
plannen te maken. Het werd zomer, 
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Het eerste team in 1943: Staand v.l.n.r: Henk van Seijen, Bert Nederlof (coach), Thijs van Krimpen, Pim Eerdmans (broer van Theo), Paul v. d. Heuvel, 
Jan Nouwens, Beer van Klinken en Piet Wamsteekers. Gehurkt v.l.n.r: Joop v. d. Weier, Wim Landman, Ab Hogedoorn en Jan van Riet.

Karel van Ispelen bij zijn afscheidswedstrijd in Arizona in gesprek met Bill Arce, destijds trainer 
van het Nederlands team

Oude schoolliedjes
Even reageren op een CC’tje 
van Gerard Cox. Toevallig 
hebben wij het samen ook 
nogal eens over oude (school)
liedjes. Vooral na het zien en 
horen van menig geschreeuw 
uit gekke bekken van huidige 
zanglieden. Het oude is lang 
niet altijd beter, maar soms 
wel degelijk.

Tijdens mijn studententijd aan de 
eerbiedwaardige Theologische Hoge-
school in Kampen kwam menigmaal 
een schoolklas beneden aan mijn raam 
voorbij, al zingend: “Nu breekt uit alle 
twijgen....” Ik kende het lied niet, maar 
sindsdien (circa 1950) kende ik de eer-
ste regel en het refrein, en heb het vaak 
gezongen. Gewoon gezellig. Andere be-
kende schoolliedjes zijn ontleend aan en 
opgenomen in de uit 1906 stammende 
reeks (41 herdrukken) van ‘Kun je nog 
zingen, zing dan mee’. Daaruit leerden 
wij steevast op onze lagere school. Men 
had nog volop zanguurtjes.
De parodie waar Gerard Cox mee 
eindigt, luidde in de oorlogsjaren: “...
Waar op elke honderd meter weer 
zo’n vuile rotmof staat. Juich ik aan 
‘t bezette strand: hij komt nooit in 
Engeland; hij verzuipt aan de-e-ze kant! 
“ Dit laatste leerden we toen uiter-
aard buitenschools! Hij zal wel gelijk 
hebben: de oude schoolliedjes worden 
niet meer geleerd: te braaf, te saai, te 
ouderwets, te langzaam, te geluidsarm, 
geen geblaat en geknor, niet over ‘the 
love’ en zo. Maar wij hebben in ons 
bezit een tamelijk oud cd-tje uit 1983: 
Uit de school geklapt/Oude schoollied-
jes, deel één/Varagram ETC 87, Stemra. 
Meisjeskoor ‘De Merels’ olv Lo van 
der Werf/Combo en Arrang. Piet Zon-
neveld, opgenomen in VARA Studio 
2,productie Henk de Heus. Geruime 
tijd elke zaterdagmorgen vroeg voor 
VARA-Radio gezongen en toegelicht. 
Géén super-de-luxe opnamen, maar 
goed voor kennis en geheugen. Wij ble-
ven er voor in bed om naar te kunnen 
luisteren en meezingen. We zeiden later 
wel eens: kan men zoiets niet op moder-
ne leest schoeien en opnieuw uitgeven? 
Het zal wel niet. Gebrek aan belangstel-
ling en zo. Maar je weet maar nooit. 
Men zou er niet alleen Gerard Cox een 
plezier mee doen. Er zijn immers steeds 
meer ouderen met herinneringen.
Mijn vrouw begeleidde in de jaren ‘80 
het wekelijkse zanguur in een zorgin-
stelling te Rijswijk. Een broeder, twin-
tiger, verbaasde zich over de nog altijd 
aanwezige liedkennis van deze bejaarde 
beperkten, die volop meezongen. Hij 
vroeg ernaar en werd naar ‘Kun je nog 
zingen, zing dan mee’ verwezen. Hem 
onbekend. Mijn vrouw vroeg: “Wat 
moeten ze dan met jou zingen als je zo 
oud bent: Dikkertje Dap?” Zijn toch wat 
onthutsende antwoord was de vraag: 
“Dikkertje Dap? Wat is dat?” (En Annie 
M.G. Schmidt stierf pas in 1995).

Jelke van Wattum
jel-van-wattum@hetnet.nl

Frans van Aalen, Cees de Bruin, Piet Eenhoorn
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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,-

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Moezel en Rijn
8-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken 

Historisch Wenen
8-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken

Drielandenreis
10-daagse busreis - Gegarandeerde vertrekken 

Randmeren en Friesland
7-daagse riviercruise - Gegarandeerde vertrekken

Door vier Hollandse Provincies
7-daagse riviercruise - Gegarandeerde vertrekken

Toscane te kust en te keur
8/15-daagse vlieg-busreis - Gegarandeerde vertrekken

Grand Tour Polen
12-daagse busrondreis - Gegarandeerde vertrekken

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

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

Reiscode: eblof03

Reiscode: efwen03

Reiscode: ebnau02

Reiscode: crcr434

Reiscode: crcr445

Reiscode: evmds02

Reiscode: eepl304

vanaf € 549*
p.p. 

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 599*
p.p. 

vanaf € 579*
p.p. 

vanaf € 679*
p.p. 

vanaf € 699*
p.p. 

vanaf € 749*
p.p. 

De mooiste excursie- en rondreizen en riviercruises
Reiscode: efwen03

De mooiste excursie- en rondreizen en riviercruises

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

VORM.NL/HETTERRASAANDEMAAS

BEZOEK DE INLOOPMIDDAG IN DE MODELWONING
TOREN II IN VERKOOP

Er zijn nog een aantal woningen beschikbaar in toren II. 
Bent u geïnteresseerd?

Kom dan langs in de modelwoning 
en laat u informeren over Het Terras aan de Maas. 

De inloopmiddag vindt plaats op 11 juli 2018. 
Tussen 16.00 en 17.30 uur in de modelwoning van toren I 
op de 9e verdieping. Graag tot dan!
Adres: Hongerlandsedijk 1600 te Spijkenisse. 

WOENSDAG
11 JULI

INLOOPMIDDAG
TUSSEN 16.00 UUR

EN 17.30 UUR

Openingstijden:
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

Kibbeling
Warm gebakken  
Heerlijk gekruid
XL zak (750 gr)

9. 99 met 2 lekkere
sausjes

Geldig t/m zaterdag 14 juli:

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

*
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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!

 

Het Rotterdams ABC
Rotterdammers? Mooiste volk ter 
wereld! Het Rotterdamse taaltje? Klinkt 
ook al zo lekker. Rotterdamse humor? 
De leukste die er is. En dat blijkt alle-
maal wel uit deze verzameling typische 
woorden die veel gebruikt worden door 
de Rotterdammers. En zo is dit een 
klein woordenboek geworden met het mooiste van wat de Rot-
terdamse woordenschat te bieden heeft. Leven het Algemeen 
Beschaafd Rottudams!

 

Humor uit Rotjeknor
Waarschuwing van maker Herco Kruik 
vooraf: dit is geen moppenboekje! Ja, 
er staan enkele moppen in, maar de 
Rotterdamse humor zit ‘m vooral in de 
vele citaten, oneliners, raadsels, liedjes, 
gedichten, tekeningen en anekdotes die 
zijn opgenomen. Komies en tog om te 
lagge. Echwel!

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 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:

Wat zeggie? Azzie val dan leg-
gie!
Dit eerder verschenen boek van Jan 
Oudenaarden is er nu in een volledig 
herziene versie. Vol met karakteristieke 
taal van de grootste havenstad van Eu-
ropa. Woorden, klanken, grammatica, 
uitdrukkingen, haventaal, steenkoolen-
gels, bijnamen: het staat er allemaal in!

 

De Rotterdamse Natte T-Doek
Nee, dit is geen boek. Dit is de Rotter-
damse Natte T-Doek. Een ludieke thee-
doek in de kleuren van de Rotterdamse 
vlag met de tekst: ‘De Rotterdamse Nat-
te 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-)Rotterdammert. Wat die praat natuurlijk met een 
natte ‘T’ en plakt die overal achteran. Jatochniettan!

 

Voeten in de Maas (cd)
Simon Stokvis (Sjoerd Pleijsier) heeft 
een nieuwe cd uitgebracht, getiteld 
‘Voeten in de Maas’. Daarop vijftien 
covers van bekende en minder bekende 
internationale nummers met Rotterdam 
als inspiratiebron. Met titels als ‘De 
Reus van Rotterdam’, ‘Lee Towers’, 
‘Ketelbinkie’ en ‘Coen Moulijn’.

 

Niet slecht voor een CIOS-pikkie
Autobiografie van de Rotterdamse oud-
voetballer en voetbaltrainer Rob Baan. 
Hij schrijft over zijn lange loopbaan in 
het betaald voetbal. Leuk aan het boek 
is ook dat de opbrengst gaat naar KiKa, 
het kinderkankerfonds. 160 pagina’s.

 

De Noordsingel. Verhalen van 
binnen en buiten
Dit nieuwe boek, geschreven door Lida 
Hoebeke en Conny Rijken, gaat over de 
gevangenis 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 gevangenis waren betrokken.

 

Ik, kind in de Tweede Wereld-
oorlog
In ‘Ik, kind in de Tweede Wereldoorlog’ 
heeft Govert A. Janse het kind in hem 
aan het woord gelaten. Als volwas-
sene 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.

 

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 9,95

€ 8,95

€ 15,95

€ 18,95 € 19,75 € 12,50

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

Het Rotterdams ABC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  7,50

Humor uit Rotjeknor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  7,50

Wat zeggie? Azzie val dan leggie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  9,95

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

Voeten in de Maas (cd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€   15,95

Niet slecht voor een CIOS-pikkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€   18,95

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

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



 

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

  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.
     

     ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’ 
  De jaren ‘20 en ‘30 in Leerdam werden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan goed vormgegeven glas, 
waarbij werk van kunstenaars als Copier, Lanooy, Gidding en De Bazel tot ver over de landsgrenzen werd verkocht. 
Leerdam werd synoniem voor ‘modern’. Dit was bovenal te danken aan de bevlogen fabrieksdirecteur P.M. Co-
chius, die kunstenaars uitnodigde in Leerdam te komen werken en zo het niveau van de glasfabriek op een hoger 
niveau brengt.
Moderne ontwerpen van Gidding, Lanooy en Copier passen naadloos in het moderne interieur. Vazen en schalen 
met subtiele vormen, uitgevoerd in heldere kleuren, soms gecraqueleerd of beschilderd met felle kleuren. Ook 
de moderne persglastechniek wordt gebruikt in Leerdam voor mooi vormgegeven, betaalbaar serviesgoed, maar 
tevens voor glazen plastieken van Steph Uiterwaal en Lucienne Bloch. Een unieke selectie van dit alles is te zien bij 
‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’.
     
     Gezellig naar muzikale Bourgondische barbecueavond 
  Zondag 29 juli organiseert Leefgoed de Olifant een Bourgondisch familieavond met levende muziek van trouba-
dour Peter de Jong. Naast veel eigen werk zingt hij liedjes van Jaap Fischer, Boudewijn de Groot, Pekel en vele 
anderen. Het overdekte terras van Restaurant & theehuis De Dames tussen de IJsseldijk en Park Hitland vormt het 
prachtige decor voor dit gezellige festijn voor groot en klein dat begint om 18.00 uur. Deelname is € 29,50 p.p.. 
Parkeren is er pal naast en kost niets. U vindt het Leefgoed aan de Groenendijk 325, Ver-Hitland vlakbij Capelle in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info en reserveren kunt u via: www.leefgoed.nl/agenda of 0180-323414. Vergeet 
niet te melden dat u geïnspireerd bent door De Oud-Rotterdammer.
     

 Zaterdag 21 juli
     
     Rotterdam Zingt! Zing je mee? 
  Zaterdag 21 juli 2018 begint om 19.00 uur op het Grotekerkplein (bij de Laurenskerk) de zevende 
editie van het gratis meezingevenement Rotterdam Zingt! Rotterdam Zingt is een meezingfeest 
voor iedereen die graag zingt, van jong tot oud. Van ‘Diep in mijn hart’ tot ‘You’ll never walk alone’ 
en van Abba tot Frank Sinatra. Volg ons via www.facebook.com/rotterdamzingt

    Zondag 29 juli
     
     Bourgondische avond met levende muziek op Leefgoed de Olifant 
  Een sfeervolle barbecueavond onder het overdekte terras van Restaurant & theehuis De Dames. 
Het begint 18.00 uur en troubadour entertainer Peter de Jong zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Zie ook elders op deze pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Meer info 
www.leefgoed.nl/agenda of 0180-323414.

    Tot en met zondag 29 juli
    

 Dino’s komen tot leven in Schiedam 
  Jurassic Kingdom brengt levensechte, geanimeerde dinosauriërs naar Nederland. Na succesvolle 
edities in het Verenigd Koninkrijk strijkt de rondreizende tentoonstelling Jurassic Kingdom voor het 
eerst neer in Nederland! Met dertig bewegende dino’s op ware grootte zorgt Jurassic Kingdom van 
7 tot en met 29 juli 2018 voor een brullende tentoonstelling voor jong en oud in het Beatrixpark 
in Schiedam. Geopend: woensdag t/m zondag van 10.00 - 18.00 uur, laatste entree om 17.00 uur 
Tickets: Verkrijgbaar via de website http://www.jurassickingdom.uk/nl/

    Tot 29 oktober
    
 Arto Deco Glas in Nationaal Glasmuseum 
  Tot 29 oktober: ‘Art Deco Glas, belofte 
voor het moderne’ met bijzondere vazen en 
schalen van Copier, mascottes van automo-
biles, serviezen op stoomschepen, jaren ‘30 
lampen, parfumfl esjes en nog veel meer. Én 
glas van ontwerpers van nu, geïnspireerd 
op de art deco stijl. Nationaal Glasmuseum - 
museum, Lingedijk 28-30, Leerdam.
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     Schiedam Dinostad van Nederland 
Schiedam is dé jenever- & ginstad van Nederland, maar met de komst van de levensgrote dinosaurussen 
deze zomer mag Schiedam zich een maand lang Dinostad van Nederland noemen. Dat de organisatie achter 
Jurassic Kingdom, het Beatrixpark in Schiedam als locatie gebruikt is een logische keuze. Het is een stadspark 
van formaat en heeft een perfecte centrale ligging tussen Rotterdam en Den Haag. Ook heeft het centrum van 
Schiedam veel te bieden. De prachtige oude pakhuizen, klassieke ophaalbruggen en de nog altijd aanwezige 
distilleerderijen herinneren aan de achttiende en negentiende eeuw waarin de stad gouden tijden beleefde. Een 
rondje door de binnenstad mag voor- of na een bezoek aan Jurassic Kingdom dan ook niet ontbreken. Zie ook 
elders op deze pagina. Kijk ook op de facebookpagina van De Oud-Rotterdammer en maak kans op twee gratis 
gezinstickets.
   
     Meezingen met Rotterdam Zingt 
  Of je nu zuiver zingt of vals, dat 
maakt niet uit, van samen zingen 
word je blij!
    Met z’n allen ongegeneerd meezingen 
uit volle borst met bekende liedjes. 
Dat is waar het om gaat bij ‘Rot-
terdam Zingt’. Op zaterdag 21 juli is 
het weer zover. Op het Grotekerkplein 
bij de Laurenskerk is de zevende 
editie van het meezingevenement. 
De teksten van de liedjes worden 
geprojecteerd op de ledschermen. 
Deelname is gratis (zie ook elders op 
deze pagina’s).

     
     Culinaire primeur tijdens CuliNESSE 
  Tijdens haar achtste editie 
heeft CuliNESSE, het strand-
festival in Nesselande, nog 
een culinaire primeur: voor het 
eerst kunnen zij een tweester-
renrestaurant toevoegen aan 
de deelnemende restaurants. 
Restaurant FRED** uit Rotter-
dam krijgt een plek op het drij-
vende waterponton. Daarnaast 
kan er gegeten worden bij HIT, 
Asian Glories, Muller & Co, 
Hotel New York, De Prins van 
Terbregge, L’Italiano, De Hemel 
op Aarde en Ketel 1 - Bar & 
restaurant. Daarnaast opent 
CuliNESSE voor het eerst een 
eigen restaurant met jonge, 
talentvolle chefs: Het CuliNESSE-restaurant. CuliNESSE zal dit jaar plaatsvinden op 23, 24 en 25 augustus op 
het strand van Nesselande, Rotterdam. Er is genoeg vermaak voor alle leeftijden, met het Kooktheater, een 
Kidspaviljoen, een CuliNESSE Hang-Out voor de jeugd en twee podia. Reguliere tickets kosten € 23 (dagticket) 
en € 52,50 (passe partout). Prijzen zijn exclusief servicekosten en te koop via www.culinesse.nl/tickets.
     
     Soesterberg Luchtvaartdagen 
  Op 25 en 26 augustus organiseert het Nationaal Militair Museum (NMM) de Soesterberg Luchtvaartdagen. Het 
NMM heeft de grootste collectie vliegtuigen en helikopters van Nederland. Tijdens de Luchtvaartdagen laten ze 
u graag álles zien. Op het terrein rond het museum worden meer dan 20 vliegtuigen tentoongesteld. Zo dichtbij 
kwam u nog nooit! Op beide dagen worden veel bijzondere vliegtuigen opgesteld op het terrein van de voor-
malige Vliegbasis Soesterberg. In het museum en buiten op het evenemententerrein is van alles te doen. Ga als 
piloot op de foto met de mooiste vliegtuigen, of neem plaats in een van de opengestelde cockpits. Buiten staan 
F-16 simulatoren van de Koninklijke Luchtmacht, een grote zweefmolen en op het kinderplein knutsel je zelf 
een F-16 in elkaar. Honger of dorst? Bestel wat lekkers bij een van de foodtrucks! Of struin over de uitgebreide 
militaria markt. Meer informatie en tickets op NMM.nl
     
        

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

    Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus
     
     George Baker en O’G3NE op CuliNESSE in Nesselande 
  Op de valreep voegt de organisatie van CuliNESSE, 
het driedaagse strandfestival in Rotterdam Nes-
selande, nog twee artiesten toe aan de muzikale 
line-up van het Sunset Podium. Op donderdag 
spelen de gezusters van O’G3NE, winnaressen van 
the Voice of Holland 2014 en bekend van het Euro-
visie Songfestival 2017. Zij staan naast namen als 
BLØF en Danny Vera. En op zaterdag siert George 
Baker het programma, bekend van de megahits 
Little Green Bag en Una Paloma Blanca. Hij zal de 
CuliNESSE-zaterdag moeten delen met Golden 
Earring en Candy Dulfer. Online zijn de tickets voor 
vrijdag, de dag met Kensington en de Belgische 
Milow, helemaal uitverkocht. Voor donderdag gaan 
de laatste kaarten nu in de verkoop. De zaterdag zal 
naar verwachting ook spoedig uitverkopen. Ruim 
90% van de entreetickets is verkocht.

    Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
     

     Soesterberg Luchtvaartdagen 
  Meer dan 20 bijzondere vliegtuigen en veel leuks voor jong én oud: een dag vol plezier! Kijk op 
NMM.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.   

 Dinsdag 10 juli 2018    13   pagina

BEL NU VOOR LASTMINUTES EN 30% KORTING TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 055 5051358

VAKANTIE IS...

...HET BESTE IN HEM 
NAAR BOVEN 

HALEN
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VAKANTIE IS  
WIELEWAAL

Bezorg jij hem 
een onvergetelijke

 vakantietijd?

www.wielewaal.nl/
vrijwilligers
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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

SALONTAFEL ‘PARKA’
DIAMETER VAN 70 CM
van  € 269,- 

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’ 
In 3 kleuren verkrijgbaar

voor € 235,-

voor € 219,- p.st.

vanaf € 899,-vanaf € 1.895,-

200x100 cm  € 999,-
240x100 cm € 1.099,-
300x100 cm € 1.299,-

RELAX FAUTEUIL ‘TWICE’
3-motorig in leder Runner

ROBUUSTE BOOMSTAMTAFEL
In verschillende maten verkrijgbaar: 

BANK ‘LAVAL’
In stof

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE! 

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Profi teer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, 
Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m². 

LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS! GRATIS PARKEREN

BANK MODEL ‘LA MAISON’
In deze opstelling vanaf € 1.245,-

SCHUIFDEURKAST

MODEL ’OAKDALE’

VAN RICHMOND

 van €  2.447,- 
voor € 1.895,-

voor betaalbare kwaliteit!
DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’ 
In 3 kleuren verkrijgbaarIn 3 kleuren verkrijgbaar

voor € 219,- 

voor € 1.895,-

voor betaalbare kwaliteit! BBBEEEESS

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’ 

4E STOEL
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!6E STOEL GRATIS!

SCHUIFDEURKAST

MODEL ’OAKDALE’

VAN RICHMOND

 van €  2.447,- van €  2.447,-

voor € 1.895,-

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.

De Oud-Rotterdammertjes

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 

    

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

De Lange Ontruimingen
Voor het ontruimen en 
bezemschoon opleveren van
huizen, zolders, schuren etc.

Wij komen vrijblijvend 
langs voor GRATIS offerte!

Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com
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te beleven”, zei de chauffeur vrolijk. 
Dat klonk niet zo bemoedigend. We 
zouden het dus van de twee excursies 
moeten hebben.

Paters
Bij aankomst in het hotel bleek dat er 
nog maar één kamer vrij was voor een 
paar paters, die ook in onze bus zaten. 
De rest van het gezelschap moest zijn 
intrek nemen in dependances. In de 
inmiddels stromende regen liepen wij 
naar ons adres, hetgeen nog een aardig 
eindje lopen was. We gaven gelijk de 
schuld aan de geestelijken, indachtig 
de uitdrukking ‘paters aan boord: 
slecht weer’. Niet zo’n best begin, 
maar dat viel toch weer mee, want we 
kwamen terecht in een prachtig huis 

van een juwelier daar, die ‘s zomers 
kamers verhuurde.

Deurknop
Dat we enorm geboft hadden, bleek 
toen we de volgende ochtend in het 
hotel ons ontbijt gingen nuttigen, 
want de meeste mensen waren zo 
maar ergens in gestopt. Zo waren een 
enkele meisjes, die in een gangetje van 
een ander hotel in een soort bedstee 
met een gordijntje ervoor moesten 
overnachten. Ze hadden geen oog 
dicht gedaan, want het was een komen 
en gaan geweest langs het gordijn, wat 
hen deed vermoeden dat het eerder 
een rendez-voushuis was dan een 
hotel. Twee vrouwen, die samen in 
een tweepersoonsbed hadden moeten 
slapen, kwamen hevig verontwaardigd 
binnen. Ze kenden elkaar nauwelijks. 
Een andere dame had de halve nacht 
op een toilet opgesloten gezeten, 
doordat de deurknop afbrak. Op haar 
hulpgeroep was geen hulp komen 
opdagen vanuit het hotel. Met haar 
hoofd door een klein raampje had ze 
geprobeerd buiten de aandacht van 
voorbijgangers te trekken. Tegen de 
ochtend waren er enkele buitenlandse 
mannen langsgekomen, die eerst 
geen sjoege hadden gegeven. Zeker 
denkend dat ze van verdachte zeden 

moest zijn. Maar uiteindelijk hadden 
ze toch begrepen dat er iets loos was 
en haar uit de benarde situatie weten 
te verlossen.

Boekingsfouten
Geheel ontdaan kwam ze haar verhaal 
doen, samen met een heleboel andere 
mensen met hun klachten. Ze besloten 
met z’n allen het reisbureau aan te 
spreken over deze toestanden. Wat we 
al vermoedden, er waren boekingsfou-
ten gemaakt en het advies luidde: ‘we 
moesten er maar het beste van maken’.
Het diner ging in ploegen. Het restau-
rant was dan tjokvol en je zat bijkans 
op schoot bij je buurman. Het eten was 
redelijk goed, vonden wij, al was mijn 
praatgrage buurvrouw het daar niet 
mee eens. “Nee, dan in Joegoslavië”, 
vertelde ze iedere avond opnieuw. 
“Dan kreeg je bij het ontbijt…..” En 
dan begon ze de meest luxe gerechten 
op te sommen. Hier kon ze geen hap 
door haar keel krijgen, wat ze dan ook 
niet deed. Alleen het dessert ging er 
vlot in.

Duiven en konijnen
Haar man keek iedere avond om acht 
uur op zijn horloge en kondigde met 
heimwee naar zijn tv aan: “Nou begint 
het journaal.” Hij zou blij zijn als 

hij weer thuis was, want hij had zijn 
duiven en konijnen aan de zorg van de 
buren moeten overlaten. Was het dus 
een reis met hindernissen voor velen, 
er was toch een lichtpuntje en dat was 
de zon. Na die eerste plensbui hebben 
we geen druppeltje regen meer gehad 
en het is prachtig weer gebleven. We 
hebben van de twee excursies genoten 
en ook van het landschap tijdens de 
wandelingen in de omgeving van 
Diekirch.

Halen en brengen
Na acht dagen begonnen we uitgerust 
weer te pakken voor de thuisreis. De-

zelfde chauffeur als op de heenreis zou 
ons weer terugbrengen. Of de anderen 
ook wisten dat hij de afgelopen dagen 
weinig had kunnen rusten?
“Hoogseizoen”, vertrouwde hij ons 
toe. “Het is halen en brengen, dag in 
- dag uit.”
We waren blij gezond en wel in Rot-
terdam terug te zijn.

Jo van Trirum
jovantrirum@kpnmail.nl

Naar Luxemburg in het ‘hoogseizoen’
Mijn man en ik gingen in de 
zomer van 1966 voor een 
achtdaagse vakantie naar 
Luxemburg. De reis ging per 
bus met een groot gezel-
schap.

De chauffeur reed prima en na een 
urenlange reis door een prachtig land-
schap, kwamen we tegen de avond in 
de buurt van onze vakantiebestem-
ming. “Nou, en dan naderen we nu 
Diekirch. Een plaats met een bierbrou-
werij, maar verder is er eigenlijk niets 

Diekirch: alleen een bierbrouwerij...

een nachtspiegel (pispot) voor zich 
hielden met daarop de broodplank als 
afsluiter. De oogst van de hele nacht 
was erin opgevangen. Op een centraal 
punt stonden de toiletten en daar 
konden de potten geleegd worden. 
Ik heb eens gezien dat een jongetje 
kwam aangerend, hopend op een 
leeg toilethokje, omdat hij vreselijk 
nodig moest. Hij stond te trappelen, 
minutenlang. Tot hij de moed op een 
leeg hokje opgaf en met natte benen 
huiswaarts keerde. Ineens hoefde hij 
niet meer zo nodig.

Oorwurmengevechten
Een andere vakantie brachten wij door 
in Nieuw Helvoet, in een huisje op 
het terrein van een boer. Het regende 

constant en het zag er niet naar uit dat 
het weer zou verbeteren. Wij kinderen 
hadden ons verheugd op buiten spelen, 
maar dat zat er helaas niet in. Waar we 
vooral ook last van hadden, waren de 
vele tientallen oorwurmen die door het 
woninkje krioelden. Zij kropen langs 
de muren, het plafond, over tafel en ze 
werden meegebakken in de aardap-
pelschijfjes. Kinderen zien al gauw 
de mogelijkheden van zo’n situatie. 
We lieten de oorwurmen tegen elkaar 
vechten. Meer konden we ook niet 
bedenken.

Hoge stapelbedden
De familie Dick van O., (schoen-
hersteller van beroep), zijn vrouw 
Tante To en zoon Dick kwam bij ons 
op bezoek en bleef ook slapen. In 
een veel te nauwe ruimte met zoveel 
mensen. Maar het ging. We zongen 
zelfs ‘’Heisa heisa heisa, Tante To in 
bed’’, waar ze hard om moest lachen. 
Het viel ook niet mee met die hoge 
stapelbedden. Die vakantie hebben 
we alleen maar regen en oorwurmen 
gezien, te weinig om daar een mooi 
vakantieverhaal over te schrijven.

Moeilijk woord geen probleem
Een aantal malen zijn we in Ouddorp 
op vakantie geweest, op de boerderij 

van Jan Meijer en zijn dochter. Om 
daar te komen was al een hele toer. 
Langs het Kanaal door Voorne op de 
fiets met altijd wind tegen, heen en 
terug. Dat ging je niet in de koude kle-
ren zitten. We hadden in Ouddorp een 
kamer voor z’n vieren, maar we scho-
ven ook wel aan wanneer Jan voor het 
middagmaal uit de bijbel voorlas. Hij 
had moeite met de deftige woorden 
en namen die je in bijbelse verhalen 
tegenkomt. Maar daar had Jan een 
goede oplossing voor. In plaats van het 
Hof van Gethsemane of het Meer van 
Galilea zei hij ‘’moeilijk woord’’. Zijn 
vrouw was een jaar geleden helaas 
verdronken in de waterput die op het 
erf stond.

Kalken ei
Dochter sprak in een taaltje dat weinig 
gelijkenis vertoonde met het Alge-
meen Beschaafd Nederlands en dat 
was meteen de reden waarom we haar 
in onze harten sloten. Een keer pro-
beerde zij het aan te leggen met mijn 
broer Wim, maar toen die niet toe-
hapte brieste zij: ‘’Ik zal oe een schup 
geve dagge over de baume vliegt.’’ We 
probeerden ons daarvan een voorstel-
ling te maken, maar moesten erkennen 
dat dit een onmogelijk uit te voeren 
dreigement was.

Soms hielpen wij mee op de boerderij 
en haalden we de eieren uit de kippen-
ren. Ik had op een ochtend een mooi 
ei te pakken, smetteloos wit van kleur. 
Helaas bleek het een kalkei, dus had-
den de kippen mij beetgenomen.

Moerbeien
Wat verderop stond het ‘Hoger 
Huus’ waar de familie Tanis woonde. 
Gegoede agrariërs met de beschikking 
over een behoorlijk grote tuin met 
fruitbomen. Ik herinner mij dat we 
voor het eerst in ons leven moerbeien 
mochten plukken en opeten. Zoveel 
als we zelf op konden. Van die sappi-

ge, grote braamachtige, zoet smakende 
lekkernijen, in de zon gerijpt, die mij 
nog steeds bij de gedachte alleen al het 
water in de mond doen lopen.

Verder gingen we wel eens een dagje 
naar het strand, samen met de familie 
De J. van de Wouwerlaan. Ik heb daar 
nog zwart/wit kiekjes van, soms met 
kartelranden. Ja, die zijn echt oud!

John Collee
johncollee@hotmail.com

Waren vakanties vroeger wel zo leuk?
Vakanties in de jaren vijftig 
en zestig liepen niet over van 
buitenlands vertier. Ik herin-
ner mij twee weken Bakkum, 
op een camping, in piepkleine 
huisjes waar je de hele dag 
bij elkaar op de lip zat. Dat 
gaf nog wel eens wat irrita-
ties. 

Elke morgen zagen we tussen de huis-
jes door een stroom van voetgangers 
op gang komen, het merendeel nog 
gekleed in nachtgewaad, die allemaal 

Hele gezinnen gingen samen naar het strand. Vooral als je kinderen in dezelfde leeftijd had.
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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 

WOENSDAG   25 JULI , 15 AUGUSTUS

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

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!

DONDERDAG  26 JULI, WOENSDAG 22 AUGUSTUS

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

WOENSDAG 18 JULI, 8 & 29 AUGUSTUS

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

DONDERDAG 19 JULI

DAGTOCHT SCHOONHOVEN
NIEUW IN ONS ZOMERPROGRAMMA! 
ERVAAR HET PITTORESKE ZILVERSTADJE SCHOONHOVEN

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!

15% LAST MINUTE KORTING! 
BOEK NU EN BETAAL €42,-- 

IN PLAATS VAN €49,50

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur   -   E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl

          
           

   LAMMERS & van OOSSANEN 
    --------------------WOONDECOR------------------ 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 

Wist u dat wij:
- Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
- De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
- Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
- Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
- Alle laminaat, vinyl, click-PVC en tapijtvloeren gratis plaatsen
- Uw vloeren, gordijnen e.d. gratis voor u opmeten
- Overgordijnen en vitrages gratis maken
- In Rotterdam en omstreken gratis bezorgen en monteren
- Al uw behang-wit en schilderwerk kunnen verzorgen
- Als u slecht ter been bent, u naar de winkel kunnen ophalen

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras     

€ 379,00    
Bijpassend  nachtkastje  € 159,00

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

Waarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw

‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)* 
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...

Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl

)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding. 

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen 
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige 

TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*

Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de 
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door 
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten 
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met 
2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar 
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed 
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe 
meerkosten extra dun geslepen.

E315,-
cadeau

bij aankoop van een 
multifocale bril van 
TOP-KWALITEIT!
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Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel

Waarom zou u

extra geld uitgevenWaarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?e bril ?e
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Wegens 

succes 

verlengd!!

Wegens 
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riviertje, genaamd de Our. Nadat we 
de voortent hadden opgezet, konden 
we heerlijk genieten van het zonnetje 
met zicht op de rivier. Rody, onze 
hond ging wat moeilijk lopen, maar 
wij dachten dat hij misschien een spier 
verrekt had, want soms liep hij weer 
normaal. Een paar vrienden van ons 
zaten in Duitsland vakantie te vieren, 
in Prüm. Nou was dat aardig in de 
buurt, dus die kwamen gezellig bij ons 
aan de barbecue.
Enkele dagen daarna reden we een 

route via Darsburg en hebben daar, op 
een heuvel, de kinderen gebeld om uit 
te leggen dat we in Luxemburg geen 
gsm-bereik hadden. Daarna naar Neu-
renberg (D) Echternach (L) Beaufort 
en La Rochette. Een kasteel bezichtigd 
en zo weer via Diekirch en Vianden 
naar de camping.

     Water in de voortent 
De andere dag ging het fl ink regenen 
en stroomde het water volop de voor-
tent binnen. De grond liep namelijk 
af, dus we hebben toen alles hoger 
geplaatst en later in het zonnetje laten 
drogen.
De volgende dag zijn wij naar Prüm 
gegaan en met onze vrienden gezellig 
naar Losheim vertrokken om daar het 
grootste modelspoortreinenmuseum 
te bezoeken. Inmiddels stroomde de 
rivier de Our, die langs onze caravan 
liep, even behoorlijk over de oevers, 
dus dat was weer natte boel en gedul-
dig wachten tot het weer droog werd. 
Dat werden we behoorlijk zat, iedere 
keer die natte boel en we besloten de 

andere dag, op 11 juni, naar Cam-
ping de Gulpenberg in Gulpen Zuid 
Limburg te vertrekken. Daar kregen 
mensen die een hond bij zich hadden 
een aparte plek en je mocht ook niet 
verder komen van het campingbeleid. 
Nou ja, dachten wij, je hebt toch, zoals 
de naam al aangeeft, een schitterend 
panorama vanaf de berg. Niets was 
minder waar. Wij hadden het schone 
uitzicht op de daken van verhuurde 
stacaravans. Dat viel tegen. Daar zijn 
we met Rody (onze hond) nog naar 
de dierenarts gegaan, want dat lopen 
ging steeds moeizamer. Er werd een 
penicillinekuur voorgeschreven, maar 
dat bleek achteraf niets te helpen.

   Lek 
Weer terug op de camping kregen we 
een fl inke regenbui en stroomde het 
water deze keer vanaf het dak de ca-
ravan in. Toen bleek er een lek te zijn 
ontstaan in het dakluik. Dus dat was 
repareren geblazen. De volgende dag 
zijn we vertrokken naar Noord Lim-
burg, naar camping ‘Klein Canada’ in 
Afferden. Daar kregen we een plekje 
op een leuk veldje en wij meteen maar 
de voortent eraan gezet. Toch maar 
weer naar een dierenkliniek gegaan 
voor onze Rody. Die gaf hem een 
Pretnison-kuur met vitamine B. Daar 
knapte hij eindelijk weer van op.

   Jeuk 
Toen konden we lekker de omgeving 
gaan bekijken en zijn we in Xanten 
(Duitsland) Romeinse opgravingen 
gaan bezichtigen.
De andere dag zaten we aan het 
zwembad en Marga kwam in gesprek 
met een andere dame en Marga vroeg 

wat dat nou voor vreemde muggen 
zijn die zo’n jeuk veroorzaakten. 
Waarop die dame vertelde dat het 
geen muggen waren die deze plekjes 
veroorzaakten in hals en nek, maar dat 
het een allergische reactie was op de 
processierups. Wij naar de dichtstbij-
zijnde huisarts, die daar gelukkig een 
middeltje tegen had.
De volgende dag stapten we vrolijk de 
voortent in, maar stonden meteen tot 
onze enkels in stinkend water. Het had 
toch niet zo hard geregend en waar 
kwam die vreselijke stank vandaan?

   Rioolbreuk 
Toen bleek een rioolbreuk de oorzaak. 
Meteen maar naar de receptie om 
dit te melden en daar kregen wij een 
fl esje schoonmaakmiddel mee ha ha. 
We moesten een andere plek zoeken, 
de voortent afbreken, soppen en alle 
tentkleden, vloerkleed et cetera naar 
de bomen slepen om op te hangen. 
Maar drogen ging niet, want we 
liepen ook nog eens in de stromende 
regen. Dus dat leek hopeloos, temeer 

omdat niemand van de camping ook 
de medekampeerders niet, een poot 
uitstak en alleen maar zaten te kijken 
hoe wij dit nou gingen oplossen. Rody 
ging heel waaks alle spullen maar in 
de gaten houden.

   Tekenbeet 
De volgende dag kwam het zonnetje 
en toen alle spullen gedroogd waren, 
zijn we direct de dag daarna vertrok-
ken richting huis met het voornemen 
nooit meer naar deze camping te gaan. 
Op de terugweg heeft Marga nog fl ink 
jeuk gehad, want een schoon T-shirt 
bleek toch nog vol haartjes te zitten 
van de rupsenplaag. Thuisgekomen 
bleek Marga tot overmaat van ramp 
ook nog een tekenbeet te hebben 
opgelopen, dus zijn we maar weer bij 
onze huisarts langs gegaan. Al met 
al noemen wij dit ‘De Zeven Plagen 
reis’.

  Willem Warbout
Rhoon-Portland   

 Hoe onze vakantie in het water viel   
  Zoals iedere zomer trokken 
we er ook nu weer op uit met 
auto en caravan. Het was 
31 mei 2004 en mijn vrouw 
Marga had ver van tevoren 
de routes en campings al 
gepland. Dus wij met onze 
bouvier, die inmiddels al een 
echte kampeerhond bleek 
te zijn, op pad gegaan naar 
Luxemburg, Camping Kohnen-
hof in Obereisenbach. 

  We kregen een mooi plekje langs een 
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 Daar hangt een tent te drogen...   

 Door de lens van Hartog (253-254)

    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 kunnen wor-
den 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 (bei-
de 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.

     

     

     

     

 254) Emmers goed drinkwater gingen 
bewoners van de Mauritsstraat halen 
in de strenge winter van 1963. Wie 
herkent wie? Reacties via reinw@
telfort.nl   

 253) Het Oude Veerhuys van Overschie kreeg op 19 oktober 1963 een grondige gevelrenova-
tie. Wie weet bijzonderheden?   

 Kamperen en regen: twee vijanden van elkaar   
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ONZE VESTIGINGEN

Gouda 

Capelle aan den IJssel

Rott erdam Ommoord 

Rott erdam IJsselmonde 

Vlaardingen

Zwijndrecht

Dordrecht

Direct terecht!

Bel   010 - 760 5005

Implantologie heeft  
de laatste jaren 
binnen de tandheel-
kunde een hoge 
vlucht genomen. 
Zowel prakti sch als 
estheti sch gezien, 
biedt deze techniek 
grote voordelen 
boven bestaande of 
traditi onele (gebits)
protheses.

Angsti g voor een 
implantaatbehandeling? 
Bij ons kunt u ook onder 
algehele narcose worden 
behandeld. Zie ook:

www.narcodent.nl

Uw gebit
is ons visitekaartje!

Een kroon op implantaat
brengt uitkomst!
Moderne tandheelkunde 
en protheti ek bieden 
volop mogelijkheden en 
duurzame oplossingen 
voor het geval u één 
of meerdere tanden of 
kiezen moet missen, zoals 
bijvoorbeeld kroon- en 
brugwerk op implantaten.

Een volledig ‘klik’gebit
Voor mensen met 
extreme gebitsproblemen 
of mensen die al 
tandeloos zijn, is een 
klikgebit de meest 
ideale oplossing. De 
gebitsprothese op 
implantaten zit muurvast 
en houdt het slinken van 
kaken tegen.

Kennismakingsgesprek
Maak nu een afspraak 
voor een vrijblijvend 
behandeladvies en 
begroti ng. 

Van kosten die niet 
worden vergoed, is 
betaling in termijnen 
mogelijk*.

www.smileclinic.nl

Heeft  u één slechte of ontbrekende tand?

*Onder voorbehoud van 
goedkeuring Infomedics

GRATIS 
WAARDECHEQUE
ter waarde van E 50,- 
te verzilveren na een volledige 
(klik)prothesebehandeling.

L A AT  U  W E E R  L A C H E N

WAARDECHEQUE
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Blijf er niet 
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, 
enkels of knieën? Heeft u reuma of 
diabetes? Laat onze specialist de 
conditie van uw voeten controleren. 
U ontvangt een vrijblijvend persoon-
lijk advies.

Last van 
uw voeten?

Vrije inloop op zaterdag 14 juli 
van 09.30 tot 13.00 uur 

Schiedamsedijk 76a
Rotterdam  

www.pendersvoetzorg.nl  

Loop 14 juli 

binnen voor een 

gratis 

voetcheck
     in samenwerking metvoetcheck
     in samenwerking met

Showroom en
open werkplaats

Oranjestraat 13
2952 AG 

Alblasserdam

Prijssestraat 104
4101 CS

Culemborg

078 691 6684
06 3834 8790

www.dmddesign.nl
info@dmddesign.nl

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux, 
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,  
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals 
scheepsstoffering.

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. 
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen, 
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent 
u uitgekeken op de kleur van uw interieur? Laat het 
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke 
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien 
uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes 
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom, 
papercord en webbing meubelen.

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
• Altijd 5 jaar garantie
• Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

DMD DESIGN
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Persoonlijk contact, kwaliteit en service

55+
korting
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consumptieprijzen aan boord. Die 
vindt men, zoals eerder gemeld, 
zonder uitzondering exorbitant 
hoog. Tegelijkertijd klonk ook: 
“Nou ja, we zijn met vakantie, dus 
is het niet echt een probleem.’’ 
Graag laat ik het hierbij, want een 
ieder ondergaat de prijslijst anders.

Moeilijke keuzes
Na een hele dag varen op zee op 
zondag 13 mei (Moederdag) lag de 
Rotterdam de dag daarop in Sta-
vanger, een mooie havenstad met 
tal van attracties in de omgeving 
van het schip. Bijzonder is dat elke 
dag hut-aan-hut een fraaie folder 
van zes pagina’s wordt verspreid 
met alle activiteiten van die dag. 
Deze maken de keuze voor deel-
name aan events op het schip of 
aan de wal bijzonder moeilijk. Het 
is een soort ‘Alice in Wonderland’. 
Het aanbod is breed: van naar de 
film gaan tot het bezoeken van 
de dagelijkse kerkdienst en van 
sporten tot een martini-proeverij. 
Een andere service is de dagelijkse 

uitgave van een verkorte versie van 
vier wereldkranten, waaronder de 
Telegraaf.

Ridderslag
Terwijl ik op mijn favoriete stekkie 
op dek acht naast het zwembad 
genoot van een biertje, kreeg ik een 
vriendschappelijke ridderslag op 
mijn schouder. Het bleek Willem 
van Meer die de knal uitdeelde. 
Twee weken terug had ik de 
organisator/boekenschrijver nog 
ontmoet op een reünie voor en van 
oud-Katendrechters.
“Ik wist dat je aan boord zou zijn,’’ 
begroette hij spontaan. “Dat las 
ik in De Oud-Rotterdammer, mijn 
favoriete magazine”, vertrouwde 

de Ridderkerker me toe. Onder het 
genot van nog een biertje doken we 
al pratend in het verleden. Ook de 
eerder gememoreerde Sjaan Hore-
weg uit Hoogvliet droeg met haar 
historische kennis van Overschie 
en andere stadsherinneringen een 
steentje bij.

Varend dorp
We spraken af later in de week 
nog eens te praten en dan over 
zijn derde boek in wording van de 
Kaap. Maar net als met sommige 
anderen waarmee ik mocht praten, 
heb ik Willem en zijn vrouw niet 
meer gezien. Ook hieruit blijkt hoe 
groot het schip is. Het is net een 
klein - varend - dorp. Willem van 

Meer vertelde nog wel vorig jaar 
een cruise te hebben gemaakt met 
de Koningsdam, het jongste zusje 
van de Rotterdam. “Die reis was 
eveneens voor-tref-fe-lijk,’’ rap-
porteerde hij. Wat die cruise voor 
hem minder aantrekkelijk maakte 
gold het vertrek en de aankomst 
in Amsterdam. “Er gaat toch niets 
boven Rotterdam.’’

Naargeestig
Bij de verplaatsing naar Kristi-
ansand ging de natuur een dwars 
woordje meespreken. We voeren 
in een zonovergoten fjord richting 
open zee toen de zon almaar min-
der ging schijnen en zelfs helemaal 
verdween. Nog geen kwartier later 
hing een dikke witte deken rond het 
schip: mist. Er was een naargeestig 
geluid bijgekomen; elke minuut 
klonk het sonore geluid van de 
scheepshoorn om andere vaartuigen 
te waarschuwen. Even moest ik 
rillen; het zal toch niet... dacht ik 
onwillekeurig aan het lot van de 
Titanic. De andere morgen liet de 
warme zon de zonaanbidders weer 
genieten.
Passagiers die eerder een cruise 
met de Holland-Amerika Lijn 
maakten, kregen een uitnodiging 
van de kapitein voor een cap-
tainsbrunch op de laatste ochtend. 
Daar hoorde ik dus ook bij en het 
werd, net als op eerdere cruises, 
een gezellige happening. Ieder-
een schudde iedereen de hand en 
daarna kwamen de prosecco, een 
promotiepraatje van de kapitein 
en (natuurlijk) het uitbrengen van 
een toost. Aan zijn stem was ik al 
aardig gewend geraakt, want elke 
dag had hij een praatje of uitleg via 
de boordinstallatie. Daarna waren 
er erwtensoep als voorgerecht en 
de gebruikelijke etenswaren van 
een lunch en tot besluit een toetje. 
Iedereen kreeg ter herinnering 
een Delftsblauwe onderzetter met 
een beeltenis van het schip. Om 
even vijf uur in de zaterdagoch-
tend koersten we prima op tijd de 
Nieuwe Waterweg op. Drie uur 
later ging ik van boord na een 
heerlijke reis.

Reageren: reinw@telfort.nl

Varen op een vakantieschip vind ik fantastisch. Of dat nu is op een rivier, de zee of een oce-
aan. Tussen deze vakantiesoorten ligt een breed verschil, maar allemaal zijn ze rustgevend 
en bezorgen een bovenmatig vakantiegevoel van niets-moet-alles-mag. Dus genoot ik met 
1600 andere passagiers van mijn achtdaagse zeecruise met het motorschip Rotterdam van 
de Holland-Amerika Lijn op de route tussen de grootste havenstad van Europa en diverse 
havens in Noorwegen. In twee eerdere afleveringen heb ik daar al gedeeltelijk verslag van 
gedaan. Dit is de laatste.

Van zo’n veertig medevakantiegan-
gers mocht ik hun cruise- en andere 
verhalen aanhoren. Allemaal waren 
ze positief over de service, het enter-
tainment en de fraaie vaarroute. Het 
enige dat sommigen dwars zit zijn de 

Lekker smikkelen na een rond-
gang langs de buffetten. Foto’s 

Rein Wolters

Cruisen met 
de Rotterdam

Sjaan Horeweg uit Hoogvliet bekijkt nieuwsgierig de vitrines

Wim van Meer en zijn vrouw Tiny zijn liefhebbers van cruisen

Johnnie Molinari

Stel je voor; het is zomer 2002. 
Vakantie! Mijn vrouw Edith en ik 
zijn net geland op het vliegveld 
van Pisa en wij melden ons bij 
een balie om onze in Nederland 
gehuurde auto op te halen. Edith 
regelt alles. In Nederland heeft ze 
een cursus Italiaans gedaan en 
die wil ze hier in praktijk brengen.

Ze legt de papieren op de balie en legt uit 
dat wij een auto hebben gehuurd. De Itali-
aanse vrouw neemt de stukken door, schuift 
ze terug naar Edith en zegt. “ Nee! U bent 
hier niet aan de goede balie, u moet zijn bij 
Europcars.” Edith laat zich niet uit het veld 
slaan en antwoordt met stemverheffing, 
“No, no, no! We moeten echt hier zijn en 
vragen naar Johnnie Molinari.”
Ineens springt er een jonge man overeind 
die achter een bureau zat en roept: “Dat ben 
ik! ‘Sta ik in die Nederlandse brochure?”
Gelijk is hij aan de balie en neemt het 
gesprek over. Hij is verrukt over het feit dat 
hij in de reisfolder genoemd wordt en vraagt 
of hij die alsjeblieft mag hebben. Edith zegt: 
“Ja natuurlijk, maar hoe zit het met onze 
auto?” Even later rijdt er een glanzende, 
zilverkleurige, bolide voor. Johnnie regelt 
verder alles voor ons! We rijden weg, onze 
vakantie is begonnen en we moeten erg 
lachen om Johnnie en de hele situatie.
Nu nog, jaren later zeggen we in bepaalde 
situaties tegen elkaar; was Johnnie Molinari 
er maar, dan was het zo geregeld.

Herfst 2017. In een nostalgische bui rijden 
we langs het huis en de winkel in de No-
belstraat in Blijdorp waar ik geboren ben 
en zoveel jaren heb gewoond met al mijn 
broers en zussen. De winkel is nu een slijte-
rij en de winkelramen zijn volledig bedekt 
met biljetten die allerlei dranken aanbieden. 
Tot onze stomme verbazing staat er op 
een van die affiches heel groot Molinari 
Sambuca. We gaan gelijk naar binnen en 
komen in een winkel met een heel aardige 
verkoopster. Wanneer ik vertel dat ik hier 
ben geboren en lang heb gewoond, mogen 
we door het hele pandje lopen en overal 
rondkijken. Onvoorstelbaar dat we daar met 
zeven mensen zolang gewoond hebben. 
Natuurlijk kopen we een fles Molinari en 
gaan weer naar huis. Het is rond een uur 
of half 5, dus vinden we het tijd voor een 
glaasje sambuca en ik schenk in. Edith en ik 
proosten op Johnnie Molinari en nemen een 
voorzichtig slokje en dat is maar goed ook. 
Veertig procent alcohol met anijs bijt in je 
strot, beneemt je volledig de adem en laat de 
tranen in je ogen springen. Johnnie Molinari 
slaat na zoveel jaren nog een keer terug en 
goed ook.

Niek Wensing
n.wensing@upcmail.nl
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BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD   |   T: 0186 - 60 13 55   |   SLAAPBOULEVARD.NL

AUPING          HÄSTENS          PULLMAN          SOMNUS          TEMPUR          ULTIMA          NOLTE          HÜLSTA          SWISSFLEX

*VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL

SUMMERSALE
BIJ SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT
ONTDEK ALLE ACTIES IN DE WINKEL!

SHOWROOM VAN 4.000M2

DESKUNDIG ADVIES

OP MAAT GEMAAKT

TOP BEDDENMERKEN

RUIM
4.000M2

BEDDEN

EEN GRATIS HOOFDBORD BIJ AANKOOP 
VAN EEN VIKING BOXSPRING 

2e ARTIKEL 50%
KORTING*

TOT

50%
KORTING*

VIER ELKE DAG MET ONZE
VIER NIEUWE BEDDEN

MINIMAAL 

€1.000 
VOORDEEL*

NIEUWE COLLECTIE! KUSSENS, 
BEDBODEMS EN MATRASSEN

SALE OP ALLE A-MERK 
SHOWROOMMODELLEN IN ONZE OUTLET

GRATIS HOOFDBORD*



Vakantie naar Luxemburg in 
1964
In 1964 had ik de beschikking over 
een mooie auto, een Opel Rekord, van 
mijn werkgever en wilde een korte 
vakantie gaan doen in Luxemburg. 
In het plaatsje Echternach. Een Zim-
mer 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, dus. 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 dorpscafé. Wij hadden geen 
Duitse marken. Bleek geen probleem 
te zijn. De volgende dag gingen wij 
Echternach bezichtigen. Weer langs 
de douane en een terrasje opzoeken 
en geld wisselen. ‘s Avonds aan tafel 
stelde de gastheer ons voor een eindje 
te gaan rijden, eerst naar Trier. Hij 
wist wel een goede parkeerplaats en 
reed naar Klein Zwitserland, een mooi 
natuurgebied. Via een smalle kloof 
gingen wij het natuurgebied in, erg 
mooi en zeer de moeite waard. Wij 
bleven een paar dagen logeren en na 
een paar mooie dagen reden wij terug 
naar Zwijndrecht. Wij konden terug-
zien op een korte vakantie en hebben 
veel gezien.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Jan Cottaar
Het bijzondere verhaal van Theo van 
Leest in De Oud-Rotterdammer van 
26 juni over de Tour de France door 
Rotterdam in 1954, doet bij mij een 
herinnering boven komen die in deze 
tijd van ontzuiling niet meer zou voor-
komen. Ik vertelde al diverse verhalen 

over mijn verblijf op de christelijke 
Dr. De Visser-ulo aan de Zuidpolder-
straat, met als hoofd van de school de 
zeer strenge en rechtlijnige mijnheer 
Hoogwerf. De maandagen begonnen 
met een half uurtje godsdienston-
derwijs. In 1955, het begin van mijn 
schooltijd, vroeg op een maandagmor-
gen de heer Hoogwerf: “Wie heeft Jan 
Cottaar op de radio gehoord?” Cottaar 
was in die periode een bekende 
sportverslaggever in het wielrennen en 
deed dus ook het radioverslag van de 
Tour. Niemand dus. “Nou”, sprak hij 
geërgerd, “die Cottaar heeft gezegd, 
dat die christelijke sporten op zaterdag 
maar verbannen moesten worden of 
woorden van gelijke strekking.”
De anders zo beschaafde mijnheer 

Hoogwerf brulde het bijna uit. Wat 
denkt die roomse paap wel. Nu, dat 
was het dan even op de vroege maan-
dagmorgen. Min of meer zit er een 
moraal in dit verhaal. De wielersport 
is bij uitstek een rooms-katholieke 
sport. Het tourverslag van Jan Cottaar 
was op zich een hele belevenis. Ik kan 
me de grootheden als Wagtmans, Van 
Est, Voorting en Jan Nolten nog goed 
herinneren.

Jan H. Dammes
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Tipelje
Lezend in De Oud-Rotterdammer 
kwam ik het verhaal tegen van John 
Collee en Henk van Noordwijk over 
tripelen. Ik kwam als 12-jarige jongen 
in 1963 uit Friesland in Capelle a/d 
IJssel wonen en wij speelden het spel 
heel veel; in het Fries heet het tipelje. 
Wij hadden iets andere regels, maar 
in grote lijnen kwam het op hetzelfde 
neer. Bij de eerste slag wordt het korte 
houtje (de tiepel) dwars over de sleuf 
gelegd en met de lange stok weggesla-
gen. Bij de tweede slag wordt de tiepel 
in de linkerhand gehouden en daarna 
weggeslagen. Bij de derde slag wordt 
de tiepel in de rechterhand gehouden 
tegelijk met de lange, de tiepel wordt 
in de lucht gegooid en weggeslagen. 
Bij de vierde slag wordt de tiepel 
vanuit de sleuf omhoog geslagen en 
daarna weggeslagen. Als de tiepel 
werd gevangen, werd de lange stok 
over de sleuf gelegd en moest je hem 
terug gooien, hoe dichter bij de lange 
stok hoe minder punten je had en als 
je de lange stok raakte dan was je af.
Toen ik die verhalen zo zat te lezen, 
moest ik weer terug denken aan mijn 

jeugd. Een fijne onbezorgde tijd. 
Jongens bedankt.

Ruud Kuipers
Capelle a/d IJssel
ruudkuipersfries@zonnet.nl

Aan de deur werd vaak ge-
kocht
Als aanvulling kan ik mij herinneren 
dat er ook een soort marskramer aan 
de deur kwam met fournituren (klosjes 
garen en band, knopen etc.). Verder 
kwam in onze straat (de Bachstraat in 
Vlaardingen) een visboer. Soms kwa-
men er ook twee mannen in kokspak 
en bijpassende koksmuts, die Parijse 
wafels met slagroom verkochten. 
Regelmatig kwam er een draaiorgel 
zijn deuntjes laten horen. Ook aan de 
deur kwam Het Vrije Volk het abon-
nementsgeld incasseren, evenals de 
man van de verzekering en de man 
van de contributie van de voetbalclub 
(Fortuna) en de man van de gasmeter, 
waar regelmatig een munt ingestopt 
moest worden. De bakker kwam bij 
ons met een bakfiets. Dat wil zeggen 
een grote gevlochten mand met ‘s 
zaterdags wel zes hele broden, die ‘s 
maandags op waren, want ons gezin 
telde zes jongens en twee meisjes 
plus vader en moeder en toen die kids 
verkering kregen, hadden we ook nog 
mee -eters. Al met al was het in mijn 
ogen als jongste altijd heel gezellig..

Martin Biesheuvel
010-4212925
marbiesheuvel@gmail.com

Bijnamen
Wil even reageren op het artikel over 
de bijnamen in de vorige De Oud-
Rotterdammer. Medio jaren 60 zat ik 
op de mulo. Een leraar Nederlands 
stapte de klas in en hield het volgende 

verhaal. Het is op een nacht tijdens de 
oorlog. Hoog boven Rotterdam hoort 
men het eentonige gedreun van bom-
menwerpers op weg naar Duitsland. 
Zoeklichten tasten de hemel af. Dan 
wordt een vliegtuig gevangen door de 
lichtbundels. Het afweergeschut ratelt 
en een vliegtuig wordt getroffen. Het 
stort brandend ter aarde. En wat er van 
overgebleven is, ligt voor het kantoor 
van Unilever.

Peter Hoogeveen
De Elzen 30
2941 VM Lekkerkerk
0180-663069

Kikker aan de Schie
Als aanvulling op het liedje van Peter 
Baars, zongen wij als tweede couplet :

Potverdorie zei de kleine
Heeft die rotzak dat gedaan?
Als ik later groot en sterk ben
Zal ik hem op zijn donder slaan !!

C.M. van Gurp
a.van.gurp@hetnet.nl

Nogmaals tripelen
Ik heb van 1953 tot 1972 in Overschie 
gewoond, in de Lemkensstraat. Maar 
Henk van Noordwijk of John Collée 
heb ik nooit gekend. Als student heb 
ik eind jaren zestig, begin jaren zeven-
tig tijden gewerkt bij garage Bakker 
in de Ludolf de Jongstraat waar op 
kantoor een zekere Yolanda Collée 
werkte, misschien familie van John. 
Maar nu het tripelen. Dat was bij ons 
in de straat ook één van de populairste 
bezigheden. Echter, de door Henk 
van Noordwijk beschreven tweede en 
derde rondes gingen volgens mij an-
ders. In de tweede ronde legde je het 
houtje op de lat, je wierp met de lat 
het houtje omhoog en sloeg het houtje 
zo ver mogelijk weg. Met de lat telde 
je dan het aantal punten. In de derde 
ronde legde je het houtje op de stenen, 
zoals bij de eerste ronde. Dan wipte je 
met de lat het houtje omhoog en kon 
je ervoor kiezen het houtje direct weg 
te slaan. Het aantal punten werd dan 
met de lat op de gebruikelijke manier 
bepaald. Je kon er echter ook voor kie-
zen om, op het moment dat het houtje 
in de lucht ‘hing’, te proberen met de 
lat het houtje een tweede maal te ra-
ken alvorens je het houtje weg sloeg. 
Sommigen van ons konden het houtje 
zelfs een derde maal raken voordat ze 
het weg sloegen.
In die gevallen werd het aantal 
behaalde punten met twee dan wel 
drie vermenigvuldigd. Maar hoe dan 
ook, het was een prachtig spel dat heel 
vaak na het eten gespeeld werd. Een 
spel dat soms even werd onderbroken 
als de ijswagen van Jamin de straat in 
reed....

Wim van de Leur
wj.vandeleur@chello.nl
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Kluis met fooien
“Foto 248 van 29 mei is genomen bij het 
bereiken van het hoogste punt van de 
bouw van zorgcentrum De Vijf Havens, 
dat het oude verpleeghuis aan de Veen-
weg is gaan vervangen. Er werd toen 
met de bouwkraan een kluis opgehesen 
met de bouwfooien voor de betrokken 
bouwvakkers, zoals gebruikelijk in die 
tijd”, meldt G.C. Harrewijn (cghar-
rewijn@online.nl). “De architect was 
Maarten Struys van Gemeentewerken 
en een aannemer uit Capelle aan den 
IJssel waarvan ik de naam niet meer 
weet. De Veenweg was eind jaren ‘80 in opspraak gekomen door de slechte patiëntenzorg en het slechte onderhoud van 
het gebouw. Wekenlang stonden er in de Havenloods belastende artikelen over dat gemeentelijke verpleeghuis waar 150 
psycho-geriatrische patiënten werden verpleegd. De betrokken wethouder werd van volksgezondheid afgehaald en de 
lokale leiding werd na het aantreden van een crisismanager weggestuurd. De financiële directie, de economische directie 
van de Gemeentelijke Ziekenhuizen die de meeste verantwoording droeg, bleef uit de wind. In korte tijd werd hierna 
een herstelprogramma uitgevoerd en deskundig personeel aangetrokken dat de zorg op peil bracht en vele bouwkundige 
verbeteringen doorvoerde. Al snel bleek dat het gebouw, dat ook erg geïsoleerd stond, niet met welke verbouwing ook 
aan de eisen van de tijd kon voldoen. Daarom werd aangestuurd op nieuwbouw in Zevenkamp. De procedures daarvoor 
waren stroperig en namen erg veel tijd in beslag, zodat de nieuwbouw pas in 1989 betrokken kon worden. De nieuwbouw 
was zeer geslaagd en omvatte vijf afdelingen, binnentuinen, warmteterugwinningsystemen en een gebouwbeheerssys-
teem. De opening werd verricht door de betrokken wethouder en dat was - meen ik - Johan Henderson van de PvdA.’’

Wagenveer
Als reactie op het stukje van C. Kien herken ik op de foto één van de wagen-
veren die destijds een dienst onderhielden tussen Vlaardingen en Pernis. Hun 
ligplaats was in de buurt van het Delta Hotel. Met de komst van de Bene-
luxtunnel verdwenen de wagenveren. Ik meen dat een wagenveer nog wordt 
gebruikt in de Europoort om te oefenen met bestrijding van brand en andere 
calamiteiten, met name op schepen.

Martin Biesheuvel
010-4212925
marbiesheuvel@gmail.com



Foto’s kleuterschooltje
Afgelopen 6 juni mocht ik 50 worden. 
Nu ben ik bezig met een fotoboek van 
0 tot 50 en zoek foto’s van het kleuter-
schooltje aan de Saffierstraat. Van het 
schoolplein, de voorkant, interieur en 
dergelijke zijn van harte welkom. Ik 
heb van 1972 -1974 op het schooltje 
gezeten. Heb al gegoogeld, maar kon 
niets vinden. Wie kan mij helpen?

Yvonne van der Vlies-den Braber
yvdvlies45@gmail.com

Jan Waaijer
Ik ben erg benieuwd of er foto’s 
bestaan van een uitvoering van het 
Rotterdams Philharmonisch orkest 
in de Koninginnekerk op 16 februari 
1963. Ik ben op zoek naar een zanger 
Jan Waaijer, tenor, die daar optrad.

M.J.J. van de Water
mjjvandewater@gmail.com

Winkelwagenmuntjes
Wie heeft er enkele of een verzame-
ling winkelwagenmuntjes liggen waar 
u niets mee doet? Alvast onze harte-
lijke dank. Woonzorg ‘Oosterwiek’, 
Varnasingel 632, 3067 EZ Rotterdam. 
Of bel naar Aad, 06-19447585.

Muziekliefhebber zoekt sin-
gletjes
Ik ben gepensioneerd en mijn grote 
hobby is muziek uit de jaren 60 en 
begin 70. Ik verzamel singletjes uit 
deze periode. Ik weet dat er bij veel 
van mijn leeftijdsgenoten nog wel wat 
in de kast of op zolder ligt. U zou mij 
er een groot plezier mee doen! Als 
u singletjes heeft waar u vanaf wilt, 
neem ik ze graag van u over, uiteraard 
tegen vergoeding. Ik hoor graag van u.

Chris van Mourik
010-2232931
chrisvanmourik@hetnet.nl

Accordeonist gezocht
Hierbij willen de Meezingers uit 
Hoogvliet een oproep doen aan een 
accordeonist voor ons gemengd koor. 
Wij zingen in tehuizen voor onze me-
demens een gevarieerd repertoire van 
oude Hollandse nummers en daarnaast 
moderne liederen. Wij zijn een gezel-
ligheidskoor, maar wel serieus bezig. 
Wij repeteren op maandagavond van 8 
tot 10 uur in de Zevensprong te Hoog-
vliet. Heeft u belangstelling een keer 
te komen kijken? U bent van harte 
welkom. U kunt contact opnemen met 
mevr. E. Gerritse, 06-20563425.

Klaverjassen in Ontmoet!
Welzijn Lansingerland organiseert met 
klaverjasclub De Stander elke woens-
dagmiddag een gezellige klaverjas-
middag in Ontmoet! (Wilhelminastraat 
1a, Bergschenhoek). Iedereen die van 
klaverjassen houdt, is van harte wel-
kom. Aanvang 13.30 uur, de deelname 
bedraagt € 3,50 per keer inclusief een 
lekker hapje. Meer informatie via 
Hans Rens, 010-5110221.

Sparta zoekt jeu de boulers
Jeu de boulesclub Sparta in Capelle 
aan den IJssel zoekt gezellige 55+sers, 
die van een beetje beweging houden 
en het spel eens willen proberen. 
Onze leden willen u graag ontmoeten 
en zijn altijd bereid uitleg over het 
spel te geven. Bij Sparta wordt louter 
recreatief gespeeld. Indien men daar 
belangstelling voor heeft, kunnen de 
leden meedoen aan toernooien die 
georganiseerd worden in de regio, 
waar wij lid van zijn. Na afloop is het 
goed toeven in ons mooie clubhuis, 
met eigen bar, of in de zomer op het 
terras. Kijk eens op onze website 
www.spartajdb.nl om een indruk van 
onze club te krijgen. Of oefen gratis 
en geheel vrijblijvend een maand met 
ons mee. Dat kan in de zomermaanden 
op maandagmiddag vanaf 13.30 uur 
en woensdagavond vanaf 19.30 uur. 
Meer informatie bij Fieke Kamerbeek, 
06-46004281 of via Spartajdb@gmail.

com Sparta is gevestigd aan Bermweg 
141 in Capelle aan den IJssel.

Jongetje
Enige tijd heeft een jongetje van vijf 
jaar in maart 1945 onderdak gehad in 
een pand aan de Savornin Lohmanlaan 
111 in Rotterdam. Nu wil hij weten bij 
wie dat is geweest. Wie kan daar meer 
over vertellen?

Dik Happe
dikhappee@gmail.com

Slapie gezocht
Tijdens mijn opkomst op 2 februari 
1966 in de Tapijnkazerne te Maas-
tricht had ik contact met Hans de Ju of 
(de Jeu). Hans lag bij mij op de kamer 
en kwam, naar ik meen, uit Rotterdam. 
Ik heb een foto waar wij tweeën op 
staan. Wie kan mij helpen in contact 
met hem te komen. Hans is nu 71 of 
72 jaar.

P. Martijn
pmartijn@xs4all.nl

Foto’s De Brink 100 jaar
Het voormalige Zuider Volkshuis, nu 
in Tuindorp Vreewijk beter bekend als 
Buurthuis De Brink, viert op vrijdag 
2 en zaterdag 3 november zijn 100 
jarig bestaan in en om het buurthuis 
met allen die De Brink een warm hart 
toedragen. De voorbereidingen voor 
de reünie en verdere feestelijkheden 
zijn in volle gang, o.a. voor de foto-
tentoonstelling annex filmvertoning. 
Daarvoor zoeken de organisatoren 
nog oud en wat recenter foto- en film-
materiaal. We hopen dat mensen die 
ooit deelnamen aan activiteiten van 
De Brink of vrijwilliger in het Zuider 
Volkshuis of later De Brink waren, 
hun beeldmateriaal tijdelijk willen 
afstaan als ze dat nog hebben. Mail 
a.u.b. naar 100jaarbrink@gmail.com 
Kijjk ook op www.100jaarbrink.nl
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Aanleg en ontwikkeling Kralingse Bos
Marius Huender en historicus Dik Vuik willen in 2019 drie cultuurhistorische 
wandelroutes door het Kralingse Bos organiseren. Daarnaast maken zij een 
tijdschrift dat voorjaar 2019 verschijnt en gaat over alle onderwerpen die met 
de ontwikkeling van het bos te maken hebben. Voor het tijdschrift zoeken zij 
mensen die kunnen vertellen over de vroege aanleg en ontwikkeling van het 
bos, zoals de boomplantdag in 1928, werkzaamheden in de jaren ‘30 waarbij 
werklozen werden ingezet en gebeurtenissen in het bos tijdens de oorlog. 
Ze zoeken ook mensen die betrokken waren bij het opruimen van het bos na 
de oorlog en het ontwikkelen ervan tot de officiële opening in 1953. Kunt u 
hier iets over vertellen? Of bent u een bezoeker van het bos geweest en hebt 
u er leuke dingen beleefd? Laat het weten! Ook foto’s en beeldmateriaal zijn 
welkom. Reacties naar Dik Vuik, 06-10080405 of dikvuik@gmail.com.

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.

Oude buurtwinkeltjes
“Koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt”. Dit was de slogan vroe-
ger in Tuindorp Vreewijk. Momenteel is er een verzameling foto’s van oude 
buurtwinkeltjes te bekijken op de herinneringstafel van de Museumwoning 
Vreewijk. Kom gerust eens een kijkje nemen. Museumwoning Vreewijk is 
gevestigd in het voormalig woonhuis (gebouwd in 1917) van de heer Arends. 
Tot aan zijn overlijden in 2008 is niets aan de woning veranderd en daarom is 
de woning vrijwel in originele staat gebleven.

Museumwoning Vreewijk, Lede 40, 3075 HK Rotterdam. Open: woensdag 
om 11.00-16.00 uur en eerste zaterdag van de maand: 11.00 - 16.00 uur. 
www.museumvreewijk.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. deel van scheepswerf; 7. weegtoestel; 12. woud; 13. limonadesiroop; 14. zwarte kleverige stof; 15. titel (afk.); 
17. Turkse anijsdrank; 19. grote ruimte (vertrek); 21. Chinese munt; 22. bruin/grijs vogeltje; 24. babyspeelgoed; 27. 
lidwoord; 28. zeegras; 30. voormalig Chinees leider; 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. deel van 
schip; 33. schaakterm; 35. karig; 37. een blad papier; 38. uitvinder van de gloeilamp; 41. snel; 42. wijnproeflokaal; 
44. beroepssportman; 46. driedelige lasso; 47. kring om zon of maan; 48. stomdronken; 49. oud Nederlands betaal-
middel; 50. insectenetend zoogdier; 52. begeerte; 54. damesjas; 56. baardje; 58. buigzaam; 61. nachtroofvogel; 62. 
ongezonde kleur; 64. diepte tussen twee zandbanken; 65. losgeraakte naad; 67. bloeimaand; 68. afgemat; 70. deel 
van schietschijf; 72. kledingstuk; 73. beroemde Nederlandse schilder; 76. vangwerktuig; 77. operatiekamer (afk.); 78. 
oosters gerecht; 79. afkomstig uit Ierland; 81. reverendus pater (afk.); 82. Spaanse titel; 83. telwoord; 84. familielid; 
86. juweel; 87. conversatie.
Verticaal
1. verlangen naar huis; 2. lector benevole (afk.); 3. waardeloze lap; 4. zijrivier van de Donau; 5. gelaatsuitdrukking; 6. 
snijwond; 7. oosterse markt; 8. naaldboom; 9. gevangenverblijf; 10. klein kind; 11. land in Afrika; 16. vogeleigenschap; 
18. toiletartikel; 20. lokspijs; 21. waterloop; 23. half (lat.); 25. zwart paard; 26. vergrootglas; 27. golfputje; 29. Russische 
monnik; 32. medewerker aan een krant; 34. kever; 36. streek in Noord-Brabant; 37. geheel gevuld; 39. tragedie; 40. 
uitvinder van het dynamiet; 42. winstaandeel; 43. hoogbegaafd persoon; 45. intens; 46. gong; 51. haarversteviger; 
53. rekenopgave; 54. zeesoldaat; 55. grompot; 56. bagger; 57. keuringsinstituut (afk.); 59. schaakstuk; 60. vervelend 
persoon; 62. geliefd; 63. Willem-Alexander; 66. alsmede; 67. snijwerktuig; 69. plaats in Gelderland; 71. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 73. godin van de zee; 74. tijdelijke mode (trend); 75. scheepstouw; 78. gevangenis; 80. zeepwater; 
82. lidwoord; 85. titel (afk.).

De oplossing van de vorige puzzel sloeg op het grootste wielersportevenement van het jaar dat weer in volle gang is 
en luidde:

Het is weer tijd van de Tour de France

Opnieuw hadden velen de oplossing goed. Uit de goede inzendingen mochten we ditmaal vijf prijswinnaars loten 
die ieder twee toegangskaarten krijgen voor het Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen, dat dit jaar het thema 
‘Hollandse Meesters’ heeft. De winnaars zijn: Yvonne Westende, Anna Selser, A.A. de Ruiter, W. van Vliet en R. van 
Breugel.

Voor de nieuwe puzzel hebben we vijf prijzen beschikbaar. 
Winnaars krijgen het boek ‘Rotterdam Beijerlandselaan Groene 
Hilledijk 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 19 JULI 12.00 UUR naar info@
deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op 
www.deoudrotterdammer.nl.

Tour de France
Naar aanleiding van het artikel over de 
Tour de France van 1954 in de vorige 
De Oud-Rotterdammer heb ik nog een 
leuk verhaal. Wij hoorden dat de rij-
ders over de Pleinweg kwamen. Mijn 
broer, anderhalf jaar ouder dan ik, 
ging tussen de middag gauw de school 
weer in. Ik ga vragen of we mogen 
gaan kijken. En ja hoor, hij kwam 
opgelucht naar buiten. Het mag, maar 
daarna direct naar school. Nou prima, 
geen probleem. Tot we de school 
weer binnenliepen. Hij had namelijk 
niets gevraagd, maar dat wist ik niet. 
Allebei straf. Nou, boeiend… We had-
den toch een leuke middag gehad, dat 
konden ze ons niet meer afpakken.

G. de Ruijter-Voerman
Ringdijk 202
2983 GM Ridderkerk
06-42572027

Melkslijter Houtbraken
Als reactie op het artikel in De Oud-
Rotterdammer van 26 juni het vol-
gende. Als kleine jongen heb ik deze 
man geholpen. Ik meldde mij aan om 
6 uur in de Mart Steinstraat of de Chr. 
de Wethstraat. Ik heb veel trappen ge-
lopen om de bestelde melk af te geven 
of de flessen pap met verschillende 
capsules. Ik mocht met de elektrokar 
rijden. Naar de volgende klant. Als wij 
op de trambrug reden, kwam er altijd 

een tram achter ons rijden. Wij konden 
niet opzij en de snelheid was ook niet 
hoog. Houtbraken kwam als melkboer 
bij ons aan de deur in de Boudewijn-
straat.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Politieagent
Wie oh wie, kan mij nog vertellen hoe 
de bijnaam was van de politieagent die 
indertijd woonde aan het Bospolder-
plein in Rotterdam West.

Coby Ladage
keesencoby@gmail.com

Liedje Gerard Cox
In De Oud-Rotterdammer van 15-05-
2018 breekt Gerard Cox een lans voor 
het gezongen lied en haalt daarbij 
o.a. het in de oorlog veel gezongen 
lied ‘Waar de blanke Top der Duinen 
schittert in de zonneschijn’ aan. Een 
tweelinglied, dat veel besmuikt ten ge-
hore werd gebracht tijdens de Duitse 
bezetting. Ook daarvan geeft Cox een 
tekst weer, die wat minder bijtend was 
dan de tekst, die mijn vriend Robert 
Kortmulder en ik stiekem ten gehore 
brachten tijdens een schoolzangles 
van de heer Kriek, die ons vele op 
school bekende Nederlandse liederen 
leerde en ook klassikaal liet zingen. 
Op een middag, liet hij ons o.a.: ‘Ik 

heb u lief Rotterdam met uw drukte 
en gewoel...’ zingen en ook ‘Waar 
de blanke top der duinen’. Een lied, 
dat ook een anti-Duitse versie had en 
daarom niet of nauwelijks aan bod 
kwam tijdens die zanglessen. Zowel 
mijn vriend Robert als ik kenden de 
oorspronkelijke tekst niet of nauwe-
lijks en toch zongen we uit volle borst 
mee! Maar wél die anti-Duitse versie: 
Waar de blanke top der duinen/afgezet 
met prikkeldraad/Waar op iedere hon-
derd meter/weer zo’n vuile Rotmof 
staat/Juich ik aan het vlakke strand 2x/
Ze komen nooit in Enge-he-land/Ze 
verzuipen aan dé-hé-ze kant!
De klas mocht vertrekken na de 
les, alleen Robert en ik kregen een 
standje van Kriek, omdat wij van 
prikkeldraad hadden gezongen, wat 
wij beiden categorisch ontkenden. Hij 
waarschuwde ons dat een anti-Duitse 
tekst op school nooit geaccepteerd 
kon worden op straffe van aanhouding 
van de leraar, de jongens en wellicht 
de schooldirecteur en de straffen door 
de bezetter niet mals zouden zijn. 
Hij kon natuurlijk niet weten, dat wij 
wisten, dat er in onze klas geen NSB- 
of Hitlerjugend kinderen zaten, wat 
in de parallelklas wél het geval was. 
Wij kregen de gebruikelijk rode konen 
bij de schrobbering en mochten naar 
huis. Naderhand bespraken we samen 
het gebeurde en besloten een volgende 
keer niet mee te zingen, maar te doen 

alsof. Ook waren wij wel verbaasd, 
dat hij ons niet had overhoord over de 
juiste tekst, maar achteraf begrepen 
we wel, dat het gehoor van de heer 
Kriek en zijn diagnose omtrent de 
door ons gezongen tekst dik in orde 
waren geweest. Robert en ik verloren 
elkaar uit het zicht en tien jaren 

geleden ontmoette ik zijn echtgenote 
bij toeval. Toen bleek, dat wij beiden 
jarenlang in Utrecht ons Panum Quoti-
dinum hadden verdiend zonder dat wij 
elkaar ooit ontmoetten. Hij overleed 
veel te jong in 1993.

H.C.G. de Ruijter

Borreltje tegenover slachthuis
Als reactie op de Ken je dit nog over het slachthuis in De Oud-Rotterdammer 
van 12 juni het volgende. Wij collega-chauffeurs lustten nogal graag een 
borreltje of pilsje en daarom zaten we nogal eens in een café tegenover de 
ingang van het slachthuis. Er was één chauffeur bij die vervelend werd als hij 
wat teveel op had. Wij pakten hem dan beet en zetten hem achter het stuur. 
Hij klopte dan op het dashboard en zei: “Zo oudje, ome Toon (zo noemden 
wij hem altijd) is er weer en wij komen samen zonder ongelukken in Delft.” 
Verschillende keren ben ik achter hem aan gereden, maar heb hem nooit op 
een foutje kunnen betrappen. Zelf was ik alcoholvrij.

Maarten van der Eijk

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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Horizontaal  1. deel van scheepswerf; 7. weegtoestel; 12. woud; 13. limonadesiroop; 14. zwarte kle-
verige stof; 15. titel (afk.); 17. Turkse anijsdrank; 19. grote ruimte (vertrek); 21. Chinese munt; 22.
bruin/grijs vogeltje; 24. babyspeelgoed; 27. lidwoord; 28. zeegras; 30. voormalig Chinees leider; 31.
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. deel van schip; 33. schaakterm; 35. karig; 37. een blad
papier; 38. uitvinder van de gloeilamp; 41. snel; 42. wijnproeflokaal; 44. beroepssportman; 46. drie-
delige lasso; 47. kring om zon of maan; 48. stomdronken; 49. oud Nederlands betaalmiddel; 50.
insectenetend zoogdier; 52. begeerte; 54. damesjas; 56. baardje; 58. buigzaam; 61. nachtroofvogel;
62. ongezonde kleur; 64. diepte tussen twee zandbanken; 65. losgeraakte naad; 67. bloeimaand; 68.
afgemat; 70. deel van schietschijf; 72. kledingstuk; 73. beroemde Nederlandse schilder; 76. vang-
werktuig; 77. operatiekamer (afk.); 78. oosters gerecht; 79. afkomstig uit Ierland; 81. reverendus pater
(afk.); 82. Spaanse titel; 83. telwoord; 84. familielid; 86. juweel; 87. conversatie.

Verticaal  1. verlangen naar huis; 2. lector benevole (afk.); 3. waardeloze lap; 4. zijrivier van de Donau;
5. gelaatsuitdrukking; 6. snijwond; 7. oosterse markt; 8. naaldboom; 9. gevangenverblijf; 10. klein
kind; 11. land in Afrika; 16. vogeleigenschap; 18. toiletartikel; 20. lokspijs; 21. waterloop; 23. half (lat.);
25. zwart paard; 26. vergrootglas; 27. golfputje; 29. Russische monnik; 32. medewerker aan een
krant; 34. kever; 36. streek in Noord-Brabant; 37. geheel gevuld; 39. tragedie; 40. uitvinder van het
dynamiet; 42. winstaandeel; 43. hoogbegaafd persoon; 45. intens; 46. gong; 51. haarversteviger; 53.
rekenopgave; 54. zeesoldaat; 55. grompot; 56. bagger; 57. keuringsinstituut (afk.); 59. schaakstuk;
60. vervelend persoon; 62. geliefd; 63. Willem-Alexander; 66. alsmede; 67. snijwerktuig; 69. plaats in
Gelderland; 71. sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. godin van de zee; 74. tijdelijke mode (trend); 75.
scheepstouw; 78. gevangenis; 80. zeepwater; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).
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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!

Casemanagement dementie: ook in de toekomst
kunt u rekenen op hulp van Humanitas

Humanitas kledingbeurs op 5 september a.s. in 
’t Klooster: ondersteuning en kleding gevraagd

Start van North Sea Round Town Jazz optredens 
in Humanitas De Leeuwenhoek

Wanneer u ouder wordt werkt het geheu-
gen wat trager en lukt het soms niet meer 
om veel dingen tegelijk te onthouden. Deze 
gevoelens kunnen u onzeker maken. Is het 
normale vergeetachtigheid of dementie? 
Nederland telt op dit moment ongeveer 
270.000 mensen met dementie. Door de 
toenemende vergrijzing van de bevolking 
zullen in 2040 ruim een half miljoen men-
sen lijden aan dementie. De weg vinden 
in alle wetten, regels en mogelijkheden 
rondom dementie is best ingewikkeld.

‘Niet pluis gevoel’
Wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet 
pluis is, met uzelf of met uw partner of fa-
milielid, dan is het fijn om één aanspreek-
punt te hebben. Iemand met de benodig-
de kennis. Iemand die meekijkt naar wat 
nodig is, dit zorgvuldig met u bespreekt 
en dat voor u regelt. De casemanager van 
Humanitas kan deze rol voor u vervullen.

Wat doet de casemanager?
De casemanager is onafhankelijk en kan u 
zonder kosten of indicatie van dienst zijn 

als u vragen heeft of problemen ervaart 
die met dementie te maken hebben. De 
casemanager is het vaste aanspreekpunt 
voor u en voor mantelzorgers. Zij geeft in-
formatie, advies, begeleiding en voorlich-
ting aan u en uw familie, vriend of buur. 
De casemanager bezoekt u thuis, bekijkt 
welke problemen er zijn en welke zorg of 
ondersteuning nodig is. Zo helpt de case-
manager om te gaan met de ziekte en met 
de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Geen kosten
Aan de hulp van de casemanager demen-
tie zijn bij het eerste contact geen kosten 
verbonden. Wel kan het zijn dat u een ver-
wijzing nodig heeft. U kunt worden door-
verwezen door andere hulpverleners zoals 
bijvoorbeeld uw huisarts, via de Vraagwij-
zer (van de gemeente), de wijkverpleeg-
kundige of samenwerkende partners.
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact op met onze 
klantenservice, 010 - 27 13 800 of mail naar 
klantenservice@stichtinghumanitas.nl. 
Wij helpen u graag verder.

Snelle opname gewenst?
Vragen over mogelijkheden?  

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800

Op 5 september a.s. organiseert Humani-
tas  weer een kledingbeurs. Wij zijn nog op 
zoek naar mensen die hierbij een handje 
willen helpen. We beginnen tussen 8.30 en 
9 uur en verwachten rond 17 uur klaar zijn. 
De kledingbeurs (die van 13.00 tot 16.00 
uur ‘s middags plaatsvindt) wordt deze 
keer gehouden in Huis van de Wijk ‘t 
Klooster aan het op Afrikaanderplein 7 in 
de wijk Feijenoord . Mensen die willen as-
sisteren kunnen zich aanmelden  Myrdian 
Meijer van Humanitas Hulpverlening via 
010 - 27 13 800 of mmeijer@stichtinghu-
manitas.nl.

Dat ene shirt wat al jaren in de kast hangt, 
die jurk, dat pak… Die schoenen die je niet 
meer draagt maar die er nog uitzien als 
nieuw... Wat doe je ermee? 
Mocht u kleding over hebben en willen 

schenken (mits schoon en intact) dan is 
die natuurlijk ook nog van harte welkom 
We hebben vooral behoefte aan dames- en 
herenkleding!
Kleding kan nog tot 3 september worden 
ingeleverd bij Humanitas aan de Pieter de 
Hoochweg 110 te Rotterdam of in overleg 
worden opgehaald.

De casemanager dementie
Bij vragen en twijfel wanneer:

 Vergeetachtigheid tot steeds meer 
problemen leidt
 Het gedrag verandert zonder duidelijk 
aanwijsbare reden
 De zorg en ondersteuning voor u of uw 
partner met dementie u teveel dreigen te 
worden
 U de weg niet voldoende weet naar de 
verschillende ondersteuningsmogelijk-
heden die beschikbaar zijn

Ontwerpprijsvraag WhoCares krijgt vervolg met 
WhoCares Community Of Practice

In juni en juli staat Rotterdam in het teken 
van jazz. Het North Sea Jazz Festival is het 
grootste jazzfestival van Nederland. Hier 
staan ieder jaar indrukwekkende namen 
op het podium en ontdekt u de nieuwste 
talenten uit het genre. Maar ook voor en 
tijdens North Sea Jazz klinkt er overal mu-
ziek in de stad. Zo zorgt North Sea Round 
Town voor gratis en betaalde optredens op 
onverwachte plekken, grote jazz-podia. 
Gewoon bij u in de straat en ook bij Hu-
manitas!

Het eerste optreden van North Sea Round 
Town was in Humanitas De Leeuwenhoek, 

met Kim Hoorweg en Firma Mikmak, ge-
volgd door Robby en Dana. De bewoners 
van het zorgcentrum aan de West-Kruis-
kade hadden het geweldig naar hun zin en 
zongen naar  hartenlust mee. Sommigen 
waagden zelfs een dansje.

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te 
stimuleren en mogelijk te maken, krijgt 
de grote ontwerpprijsvraag WhoCares 
een vervolg: WhoCares Community of 
Practice.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade, 

Pauline Meurs, voorzitter van de Raad 
voor Volksgezondheid en Samenleving 
en Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter 
van Humanitas Rotterdam, willen inno-
vatie voor nieuwe vormen van wonen, 
zorg en ondersteuning, daadwerkelijk 
stimuleren en mogelijk maken. De rij-
ke oogst aan ontwerpen van de eerdere 
prijsvraag krijgt daarom een vervolg. 
De community ondersteunt ontwerpers, 
experts in de zorg en gemeenten bij het 
uitvoeren van nieuwe vormen van wo-
nen en zorg en toekomstbestendige wij-
ken en stimuleert nieuwe initiatieven op 

dit gebied.  Nieuwe initiatieven in wonen 
en zorg kunnen rekenen op een steuntje 
in de rug. “We worden ouder en blijven 
langer thuis wonen. De zorg begint nu 
thuis en daarom moeten we meer werk 
maken van de kwaliteit van het wonen 
en investeren in toegankelijke buurten; 
de inrichting van onze gebouwde omge-
ving loopt hierop achter”, aldus Pauline 
Meurs.

Aanleiding voor de prijsvraag is de enor-
me opgave waar Nederland voor staat op 

het gebied van de ouderenzorg. Nu al zijn 
er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 
zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel 
voor de manier waarop we de zorg in-
richten, maar ook voor de vormgeving 
van de openbare ruimte en de woning-
voorraad in Nederland.

WhoCares  Community of Practice is mo-
gelijk gemaakt door bijdragen van het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.
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