
In De Oud-Rotterdammer van 
26 juni kon u een vakantie-
verhaal lezen van Arie van 
der Stoep, die vertelde over 
kriebelige uurtjes in het hooi, 
op weg naar Venetië. Velen 
vroegen zich af hoe deze 
avontuurlijke reis in 1963 ver-
der afliep. Lees maar...

Toen de trein van Cortina d’Ampezzo 
het berglandschap van de Dolomie-
ten verliet, reden we door een saaie, 
vlakke streek richting Venetië. Maar 
eenmaal in de stad van gondeliers 
keken Teun en ik onze ogen uit. 
Wat een fantastische, imponerende 
stad! We bleven drie dagen, voeren 
over het Canale Grande, slenterden 
over het San Marcoplein, bezochten 
prachtige kerken en vonden vooral 
de Venetiaanse vrouwen erg mooi. 
Op een avond was er zwaar onweer. 
Het donderde en weerlichtte constant. 
Bruggetje op en af om veilig thuis te 
komen. Wat mij het meest verbaasde: 
er viel geen druppel regen.

Wespennest
Daarna namen we de trein naar 
Klagenfurt, aan de Wörthersee in Oos-
tenrijk. We roeiden met een groepje 
uit de jeugdherberg op het meer, ‘s 
avonds naar de kermis. Het leven was 
één groot feest. Na drie dagen namen 
we met weemoed afscheid van onze 
Oostenrijkse kermisvriendinnen èn 
Karinthië. Per trein reden we naar 
Kufstein waar we in een Kolpinghaus, 
een soort jeugdherberg, hoopten te 
slapen. Helaas, helemaal vol! Goede 
raad was duur. Teun en ik werden 
verwezen naar een dorpje vlakbij: 
Wörgl. Daar was een pastoor die in 
noodgevallen reizigers onderdak aan-
bood. In de achtertuin van de pastorie 
kregen we een slaapplaats aangewezen 
in een schuurtje. We werden bijna de 
hele nacht wakker gehouden door een 
venijnig gezoem, maar konden niet 
ontdekken wat het was. ‘s Ochtends 
ontdekten we tot onze grote schrik dat 
er een groot wespennest in de hoek 
hing. Snel wegwezen daar!
De rest van de dag brachten we in 

Kufstein door. We gebruikten wat in 
het Auracher Löchl. Eind van de dag 
namen we via Feldkirch de trein naar 
Zürich in Zwitserland en vandaar 
liften we naar Luzern. Daar bekeken 
we de andere morgen de prachtige 
houten Kapellbrücke en kregen een 
lift van een Zwitser naar Genève. In 
hard Zwitser-Duits legde hij uitvoerig 
uit waarom Herr Hitler nooit zijn land 
had durven aanvallen. Wapens lagen 
verborgen in de meren, paramilitaire 
eenheden zouden alles saboteren. Als 
je hem hoorde leek Zwitserland wel 
een supermacht. Maar dankzij hem 
zagen we veel van dit mooie land.

Gat in de grond
Langzamerhand begonnen we 
aan onze terugreis te denken. Ons 
reisbudget was al flink geslonken. 
Daarom ging het na Genève via Lyon, 
Dijon, de hoofdstad van het vroegere 
Bourgondische Rijk, huiswaarts. In de 
buurt van Dijon was een jeugdherberg 
en zouden we weer wat mooie dingen 
bekijken. Een fort uit de Eerste We-
reldoorlog bijvoorbeeld. Voor het eerst 
in m’n leven maakte ik kennis met een 

gat in de grond als wc en als je daar 
geen zin in had, werd ons verteld, dan 
zocht je maar een plek ergens in het 
fort. Ruimte genoeg.
Er was nauwelijks openbaar vervoer, 
dus liepen we maar naar Dijon. We be-
zochten er een grote kerk en het paleis 
met het grote praalgraf van Filips van 
Bourgondië. Op de terugweg naar het 
fort gingen we eten en drinken in een 
plaatselijk café en kwamen in contact 
met een aantal wijnboeren die daar 
ook zaten. Toen wij zeiden dat we weg 
moesten om de laatste bus te halen, 
vroegen ze waar we heen moesten. 
Oh- La- la. La Fortresse. Wij begrepen 
uit hun gebaren dat zij ons zouden 
brengen. Teun en ik werden bij hen 
aan tafel uitgenodigd. De wijn vloeide 
daarna rijkelijk, afgewisseld met lek-
kere hartige worst en stokbrood. Toen 
we uiteindelijk opstapten, liepen ook 
de boeren niet meer in een rechte lijn. 
Wat ik me van de autorit herinner is 
dat de bomen op de meest vreemde 
manieren voorbij gleden. De chauf-
feur moet behoorlijk aan het zwalken 
geweest zijn. Gelukkig was er totaal 
geen tegemoetkomend verkeer. Heel-

huids bereikten we het fort.

Liften 
De volgende dag namen we de trein 
naar Nancy. Daar kregen we buiten de 
stad een lift van een Frans gezinnetje 
in een Lelijke Eend. Man, vrouw en 
twee kinderen en ook ons tweeën 
namen ze mee! Bagage werd achterin 
gepropt en wij tussen de twee kids. 
De man had vroeger zelf ook gelift en 
kende de problemen ervan. In Metz 
namen we afscheid alsof we elkaar al 
jaren kenden.
Een vriendelijke pastoor bracht ons bij 
de Luxemburgse grens. Hij moest daar 
wat parochianen bezoeken en bood-
schappen in de grenswinkel doen. Hij 
vertelde dat liften in het hertogdom 
moeilijk ging, maar zou zorgen dat 
iemand ons meenam. We belandden 
bij een oudere man in de wagen, die 
nog nooit lifters meenam, maar het nu 
deed op verzoek van mijnheer pastoor. 
We waren nauwelijks de grens over of 
hij toonde vol trots zijn polshorloge. 
Van een dankbare Holländer bekom-
men, im Krieg. Als soldaat had hij 
toen iemand geholpen in die moeilijke 

tijd! Wij knikten maar een beetje met 
hem mee tijdens zijn zelfverheerlij-
king. Bij de jeugdherberg, gelegen 
onder een groot viaduct vlakbij de stad 
Luxemburg, zette hij ons af. Hoog 
boven ons hoofd hoorden we de auto’s 
razen. De dagen daarna bekeken we 
veel bezienswaardigheden. Na enkele 
dagen moesten we wel naar huis, want 
ons geld was bijna op. We wilden lif-
ten naar Arlon, 18 kilometer verderop. 
Moest zo gepiept zijn. Die hele dag 
lukte het niet een lift te krijgen. Alles 
zoefde ons voorbij. Steeds probeerden 
we het iets verderop. Uiteindelijk heb-
ben we het hele eind gelopen en waren 
eind van de middag bij het station van 
Arlon. Daar namen we de trein naar 
Luik.en treinden via Maastricht naar 
huis. Na bijna vier weken weer thuis. 
Vijfenvijftig jaar later kijk ik nu zelf 
met verbazing terug op die weken. 
Wat wij toen allemaal gedaan en 
beleefd hebben, doet een ander mis-
schien nog niet eens in vijf vakanties. 
Het was in één woord fantastisch!

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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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 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

“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!

Meld u aan voor Samen op Weg 
010 - 413 08 77

Vrijwilligers helpen u o.a. graag met: 
- Nieuwe mensen ontmoeten
- Vinden van een nieuwe hobby

Bent u 65+ en wilt u een 
tijdelijk steuntje in de rug? 

 

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 
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Was het kostuum klaar, dan ging hij op 
zoek naar bijpassende knopen. Soms 
mocht ik met hem mee naar het kno-
pen- en garenwinkeltje in de Aelwijn 
Floriszstraat. Meestal op zaterdagoch-
tend! Wat keek ik daar mijn ogen uit 
vanwege de vele kleuren, maten en 
verschillende vormen knopen die daar 
te zien waren. En niet alleen knopen, 
ook garen in allerlei diktes.

Houten laden
Tientallen houten laden, alle gevuld 
hiermee. Pap haalde dan een lapje stof 

uit z’n broekzak voor de juiste kleur. 
Al gauw lag de toonbank bezaaid met 
de meest uiteenlopende exemplaren, 
alsof het een puzzel was. Eenmaal 
uitgezocht werden de knopen in een 
wit papieren zakje gedaan, dat ik dan 
mocht dragen en waarvan ik hoopte 
dat er één over zou blijven voor de 
knopendoos van rood metaal, van het 
merk Droste. Hoe meer knopen, hoe 
leuker.

Jabo
Als ik geluk had, mocht ik ermee 

spelen. Dan keerde ik de doos om op 
de grond, bedekt met Jabo vloerbedek-
king, waarvan de afdrukken uren erna 
nog in mijn knieën stonden- zodat 
ik goed kon zien wat erin zat, en liet 
dan mijn fantasie gaan. Ik legde alle 
kleuren bij elkaar of alle vormen, of 
die met de meeste gaatjes... Ik kon er 
uren zoet mee zijn.
Ik was trots op mijn vader wanneer hij 
in twee dagen een mooi kostuum had 
hangen, gemaakt door zijn handen.

Zweet
Dat ik die handigheid niet heb geërfd, 
was duidelijk. Toen mijn vriendje bij 
ons thuis mij vroeg of ik alstublieft 
een knoop aan z’n broek wilde zetten, 
omdat deze op zijn knieën hing, had 
hij uren later wel iets heel vreemds 
aan z’n broek hangen! Ik was aan de 
eetkamertafel gaan zitten. Zocht een 
bijpassende knoop uit de oude doos 
die altijd bewaard was gebleven. De 
eerste vervelende klus begon: de draad 
in de naald. Zweet op mijn voorhoofd. 
Vaak was het puntje van de draad zo 
nat, dat er niets meer van overbleef of 
inmiddels een andere kleur had, door-

dat deze al vele malen langs mijn tong 
was gegaan. Was deze eindelijk na 
veel geduld door het oog van de naald 
gekropen, dan viel er een grote last 
van mij af. De klus kon beginnen. Ik 
zou het wel klaren. Mijn vriendje zou 
zijn broek dicht kunnen doen. Ik zou 
een goede indruk achterlaten bij hem. 
Ik was immers een dochter van een 
kleermaker. Niets was minder waar.

Knopen om de oren
Nadat ik de laatste steek had gezet en 
ik vol trots zijn broek aan hem wilde 
teruggeven, had ik deze niet alleen 
voorzien van een knoop. Ik had name-
lijk ook het tafelkleed aan z’n broek 

genaaid. En maar liefst dwars door 
de gulp heen. Het tafelkleed inclusief 
de knopendoos vloog door de lucht 
toen ik hem zijn broek aanreikte. Het 
mag duidelijk zijn dat ik geen goeie 
beurt maakte. Het tafelkleed hoorde 
namelijk op tafel. Wat heb ik er weer 
om gelachen tijdens een wandeling 
via de Bergweg, Zaagmolenstraat en 
Zwartjanstraat naar de plek waar de 
knopen mij om de oren vlogen. En de 
laden? Die zijn nu gevuld met dierbare 
herinneringen!

Anita van Bruggen-Knape
evanbruggen@hetnet.nl

Wat heb ik nou aan mijn broek hangen?
Mijn vader was kleermaker in Het Oude Noorden, en natuurlijk ontbrak een knopendoos niet. Deze 
stond boven op zolder. Een klein atelier. Zijn domein en zijn werkplek. Uren achtereen was hij daar 
bezig achter de naaimachine voor herstelwerkzaamheden, maar maakte daar ook de mooiste maat-
pakken.

Knopendoos

Auteur Jan Jacob Mekes koos voor 
een aparte aanpak. Als leidraad voor 
zijn boek nam hij de lieden die in al 
die jaren ooit als korpschef hadden 
gefungeerd. Elk van deze voormalige 
korpschefs, in chronologische volg-
orde door het boek verspreid, heeft 
een (kort) eigen hoofdstuk met een 
beschrijving van diens loopbaan en 
zijn verdiensten voor Rotterdam.

Rond deze cv’tjes vertelt de auteur 
over de geschiedenis en de ontwik-
kelingen van het korps. Die verhalen 
geven een prachtig beeld van het 
politiewerk in een grote stad als Rot-
terdam, waarin de commissarissen 
en dienders met een enorme variëteit 
aan onderwerpen te maken kregen. 
Van huisvestingsproblematiek die tot 
misdaad leidt, nieuwe opsporingsme-
thoden, prostitutie, alcoholisme, ver-
keersontwikkelingen en smokkelaars; 
er komt bijna geen einde aan.

Aangenaam leesvoer
Mooi in het boek is ook hoe de auteur 
aantoont dat de geschiedenis zich vaak 
herhaalt. Sommige items komen met 
enige regelmaat terug en vragen dan 
opnieuw aandacht.

Jan Jacob Mekes beschrijft het al-
lemaal in een heerlijk vlotte stijl, 
waardoor de Rotterdamse politiege-
schiedenis aangenaam en interessant 
leesvoer wordt. Voor de samenstel-
ling van dit boek kon de auteur, die 
ook is verbonden aan het Politie-
museum (de Historische Collectie 
Politie Rotterdam Rijnmond) aan de 
Boezemsingel, vrijuit gebruik maken 
van de archieven, waaruit hij talloze 
wederwaardigheden opdiepte, almede 
het nodige fotomateriaal. Wie ook 
maar enigszins is geïnteresseerd in de 
Rotterdamse politiegeschiedenis mag 
dit boek zeker niet missen, maar ook 
voor mensen met belangstelling voor 
de geschiedenis van Rotterdam is het 

een zeer interessant boek. Immers, 
de politie dient per definitie snel te 
reageren op ontwikkelingen in de stad 
en zich daaraan aan te passen.

Hulp
In het beginstadium van de productie 
van dit boek kreeg Mekes vanuit het 
korps de nodige aanmoediging om de 
geschiedenis vast te leggen, maar nu 
het werk gedaan is en klaar is voor 
productie, is de politie helaas niet 
bereid dit project te ondersteunen. Uit-
geverij De Oude Stad is evenwel erg 
enthousiast over het boek en wil het 
graag uitgeven. Gezien de hoge kosten 
(het moet wel een mooi boek worden) 
is het echter heel belangrijk dat we 
enig zicht hebben op de interesse voor 
zo’n boek, zodat we kunnen inschatten 
of het de moeite waard is die kosten 
te maken en in welke oplage we het 
kunnen laten drukken.

Voorinschrijving
Daarom willen wij van lezers van 
De Oud-Rotterdammer graag weten 
hoe groot de interesse is. We bieden 
iedereen de mogelijkheid vooraf in te 
schrijven, zodat we kunnen inschat-
ten of we de drukker opdracht kunnen 
geven de productie in gang te zetten. 
De verwachte verkoopprijs zal € 29,95 

(ex € 3,95 verzendkosten) bedragen, 
maar voorinschrijvers krijgen het boek 
voor die prijs gratis thuisgestuurd. Bij 
voldoende belangstelling kan het boek 
(dat helemaal klaar is) binnen enkele 

weken geproduceerd worden. Inte-
resse? Schrijf naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
a/d IJssel.

Geschiedenis van de Rotterdamse politie
Vijf jaar geleden werd het politiekorps Rotterdam Rijnmond 
opgeheven. Alle lokale politiekorpsen in het land gingen op in de 
nieuw geformeerde landelijke politie. Daarmee ging een enorm 
stuk geschiedenis verloren, gevormd in bijna tweehonderd jaar 
Rotterdamse politie. Historicus Jan Jacob Mekes ging dat aan 
het hart en hij besloot de archieven in te duiken om een groot 
deel van die Rotterdamse politiegeschiedenis op te tekenen.

Twee Rotterdamse dienders (foto: Han Karels)

Naald en draad
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Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig

Garage L. Both
Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl

Tel. 0180-661551 
E-mail info@brommobiel.nlEerlijke mobiliteitsoplossingen voor als u uw auto rijbewijs niet (meer) hee� .

Bel ons voor meer informa� e
of kijk op www.Brommobiel.nl

 
 

  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.  

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

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

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

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

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.

 Joseline Pameijer
U I T VA A R T V E R ZO R G S T E R

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

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de 

kleine details. Door aandacht en kennis van zaken. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen van 

Van der Kraan als geen ander, dat een uitvaart 

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 



 Ken je dit nog? Hier vindt een offi ciële handeling plaats. We herkennen toenmalig burgemeester Thomas-
sen en nog iemand. Weet u bij welke gelegenheid dit plaatsvond? Herkent u verder mensen op de foto? 
Weet u in welk jaar de foto is genomen en op welke plaats? We zijn uteraard weer heel benieuwd of u dit 
raadsel kunt oplossen of wellicht meer kunt vertellen over de organisatie die hier nauw bij betrokken was. 
Heeft u bijzondere herinneringen, anekdotes of verhalen die ermee te maken hebben: laat het ons weten. 
Dan kan door te schrijven naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. 
Daar is de foto ook groter (beter) te zien.   

  Ruud Kuipers: “Dit was het cafe van Maria 
Jacoba Tiggelman beter bekend als Rotterdamse 
Riet.
Samen met haar man hebben ze verschillende 
cafe`s gehad in het oude noorden waaronder 
het cafe t`vierkantje waar ze ook vaak stond te 
zingen. Ze heeft in de jaren zestig en zeventig een 
aantal platen gemaakt,maar door tegenwerking 
van radio en tv (vanwege haar Rotterdams accent) 
bleven grote hits uit.

Haar platen werden wel goed verkocht in Rot-
terdam en omstreken. Ze werd ook wel de Rot-
terdamse (tante Leen) genoemd. Jammer dat ze 
nooit de erkenning kreeg die ze verdiende

    Paul Weijers: “Dit is cafe Jalink op het Noord-
plein Rotterdam - Noord, ik zelf was toen 24 
jaar links bij de staande mannen staat Arie de 
kapper de man met de bril, kapper was niet zijn 
achternaam maar zijn beroep, zijn zaak zat in het 
zelfde rijtje met cafe’s, naast cafe 
Jalink zat ook cafe Joop en Puck 
den Haan en cafe PLeinzicht van 
de familie Kraaienbos, ik ben daar 
als kind bij deze kapper menig 
keer door geknipt, achter de bar 
staan twee obers die daar werkte, 
naast die twee obers rechts de 
eerste vrouw achter de bar was 
Trui Jalink de eigenares van het 
cafe, de drie aan de kop van de 
bar waren van links naar rechts 
begint links naast die vrouw met 
dat witte bloesje mijn pleegva-
der Jan Sterkman van beroep 
sleepbootkapitein in de Rotterdamse haven bij 
de sleepdienst Maas. De eerder genoemde vrouw 
en die man rechts naast haar waren Riet en Koos, 
man en vrouw die de vaste borrelmaten van mijn 

pleegvader waren. Verder heb ik als kind en later 
als jong volwassene veel plezier beleeft in al deze 
cafe’s”.

    A.J. Kroos: Hierbij een reactie op de foto uit de 
DOR nummer 13. Volgens mij is dit het café van 
Trui Jalink op het Noordplein. Of Trui haar echte 
voornaam was weet ik niet. Ernaast zat broodjes 
zaak Aade en daarnaast het vierkantje het café 
van Rotterdamse Riet. In het weekend was er bij 
Jalink zogeheten levende muziek een vrouw op 
de drum en man met een accordeon.”

    Mevr. A. Schouten: “Dit café in Noord in 1977 
is ‘Van Ouds in de Kelder’ op de Proveniers-
singel 81 tegenover het Centraal Station. Wij, de 
familie Schouten, woonden om de hoek op de 

Spoorsingel 88. Ik herken diverse 
mensen uit de buurt. Onder andere 
mijn man en ikzelf. Wij staan op 
de kopse kant van de bar, naast 
de mevrouw met bril. Achter het 
buffet is Cor Klein te zien. De 
vroegere eigenaren waren Wim Te 
Kuijl en Lon Woudstra.”

    Karel Berrevoets: “Op de een of 
andere manier doet bij deze foto 
enorm denken aan dat beroemde 
nummer van Vader Abraham, 
Pierre Kartner; ‘Daar in dat kleine 
café aan de haven’. U weet wel: 

“... daar zijn de mensen gelijk en tevree, daar telt 
je geld of wie je bent niet meer mee”. Ik weet 
niet waar het is, maar ik denk dat het er jaren 
achtereen oergezellig is geweest en dat lief en 
leed van gewone buurtgenoten er werden gedeeld. 
Heerlijke plaat.”

    Wim Veldstra: “Echt zo’n leuk ouderwets gezellig 
buurtcafé, zo te zien. Zo waren er vroeger tiental-
len. Veel daarvan is verdwenen, helaas. Inclusief 
die oudhollandse gezellige inrichting van zo’n 
kroeg. Kijk eens naar het behang: alsof je weer 
bij jezelf thuis in de jaren zeventig bent beland! 
Dat behang moet iedereen herkennen van vroeger. 
Prachtig ook dat de barkeepers nog overhemden 
met stropdassen droegen. Die namen hun vak nog 
serieus...”

     

     

     

        

 Caféfoto leidt tot uiteenlopende verhalen   
  De reacties op de foto in Ken je dit Nog nummertje 167 waren nogal uiteenlopend. 
Om maar met de deur in huis te vallen: het ging allemaal om een foto van T.G. 
Jalink-Dubbel aan het Noordplein 31 in Rotterdam. Een café dat werd bezocht 
door veel vaste klanten uit de buurt, die regelmatig met elkaar klonken als een 
van hen wat te vieren had. We kregen inzendingen van lezers die dit café ook 
herkend hadden. Maar even zo goed kwamen er reacties van mensen die er een 
ander buurtcafé in zagen. Kenneijk was een aantal van die cafés bijna voor elkaar 
inwisselbaar... Of toch niet? 
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Ken je dit nog?   169   Nr.

Nr.
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Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

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!!

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Tandprothetische Praktijk

Al 35 jaar het vertrouwde adres en 
de enige echte specialist voor uw kunstgebit.
Uw kunstgebit, onze passie, vakmanschap en perfectie
Onderstaande handelingen 
worden onder 1 dak verricht:
•  Trekken van tanden en/of kiezen
•  Plaatje & frameprothese 
•  Kunstgebit
•  Implanteren & klikgebit op implantaten  
• 	Kunstgebit	reparaties	&	aanpassingen

Foto:  Familie Hagen3 Gratis	advies
3 Producten voldoen aan de 
 hoogste kwaliteitseisen 
3 Persoonlijke aandacht
3 Nieuwste 3D technologie
3 Vergoeding van alle 
 zorgverzekeraars

Burgemeester Aalberslaan 43, Krimpen a/d IJssel, Tel. 0180 – 550431
Filiaal	Rotterdam:	Zwart	Janstraat	122A,	010	–	4666603

Hagen garandeert de laagste tarieven en hoog-
ste	kortingen*.	Informeer	telefonisch	of	kijk	op	
onze	website	voor	actuele	acties.

*Ergens anders een hogere korting gezien? 
Hagen doet hier €50,- bovenop.

www.tpphagen.nl   
info@tpphagen.nl

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

DE LEUKSTE 
ZOMERSE ITEMS

NU ALLES 
50% TOT 70% 

KORTING!

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Praag
8-daagse busreis 

In het hart van Berlijn
5-daagse busreis 

Heidelberg en het Odenwald
5-daagse busreis 

Toscane te kust en te keur
8-daagse vlieg-busreis

Grand Tour Polen
12-daagse busrondreis

Drielandenreis, Nauders
10-daagse busreis

Crickvenica-Kroatische Bloemenrivièra
10-daagse busreis

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

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

Reiscode: efpra01

Reiscode: efber01

Reiscode: eblud03

Reiscode: evmds02

Reiscode: eepl304

Reiscode: ebnau02

Reiscode: ebckv02

vanaf € 324*
p.p. 

vanaf € 299*
p.p. 

vanaf € 349*
p.p. 

vanaf € 699*
p.p. 

vanaf € 749*
p.p. 

vanaf € 599*
p.p. 

vanaf € 689*
p.p. 

Excursie- en rondreizen met gegarandeerd vertrek

In het hart van Berlijn Reiscode: efber01

Excursie- en rondreizen met gegarandeerd vertrek



  Vraag:   Mijn moeder is eind 
vorig jaar jaar overleden. 
Ik ben op dit moment bezig 
met de aangifte erfbelasting. 
Mijn moeder had een eigen 
huis (dit staat inmiddels te 
koop) en twee panden die ze 
verhuurde. Kunt u mij zeggen 
hoe ik dit moet opnemen in 
deze aangifte. 

   Antwoord: 
Welke waarde u voor de erfbelasting 
voor een woning moet opgeven, hangt 
af van het gebruik. De woning waarin 
uw moeder woonde en die ze in box 
1 van de aangifte inkomstenbelasting 
altijd heeft opgegeven, geeft u aan 
tegen de WOZ-waarde. Omdat uw 
moeder vorig jaar is overleden, mag 
u voor de aangifte erfbelasting de 
WOZ-waarde van 2017 (peildatum 
2016) gebruiken. Als u wilt, mag dat 
ook die van 2018 (peildatum 2017) 
zijn, maar omdat de woningprijzen 

gestegen zijn, is het waarschijnlijk 
verstandiger om die van 2017 te 
hanteren.

    Denkt u dat de woning van moeder te 
hoog is gewaardeerd door de gemeen-
te, dan kunt u als nieuwe eigenaar of 
belanghebbende van de woning een 
nieuwe WOZ-beschikking aanvra-
gen. Het beste doet u dit door een 
taxatierapport van de woning te laten 
opmaken of als de woning al verkocht 
is, is bijvoorbeeld de verkoopprijs als 
argument van de te hoge WOZ-waar-
de aan te voeren.

      Moet iemand overigens aangifte doen 
voordat de gemeente de WOZ-waarde 
van het betreffende jaar bekend 
heeft gemaakt, dan kan hij/zij de 
WOZ-waarde van het jaar daarvoor 
invullen. Is de WOZ-waarde van het 
betreffende jaar uiteindelijk lager dan 
die van het jaar ervoor dan kan men 
bezwaar maken; dit kan dan ook na 
de bezwaartermijn van zes weken. 
De belastingdienst vermindert dan de 
aanslag.

      De woningen die uw moeder ver-
huurde, worden voor de erfbelasting 
anders gewaardeerd. De waarde van 

de verhuurde woningen is afhanke-
lijk van de huur die moeder voor de 
woningen ontving en van het feit of 
de woningen het gehele jaar verhuurd 
waren. U gebruikt daarvoor de 
zogenoemde leegwaarderatio. Deze 
berekent u door de jaarhuur te delen 
door de WOZ-waarde van het pand. 
Het percentage dat u berekend heeft, 
komt voor in een tabel van de Belas-
tingdienst. Het percentage dat in die 
tabel overeenkomt met het percentage 
dat u berekend heeft, is vervolgens het 
percentage dat u neemt van de WOZ-
waarde. De waarde die daaruit volgt, 
geeft u op bij de erfbelasting.

      Een voorbeeld: de jaarhuur die uw 
moeder voor een van de panden 
ontving is € 6.000 per jaar, de WOZ-
waarde van het pand is € 200.000. 
Het bijbehorende percentage is dan 
€ 6.000/€200.000= 3%. Volgens de 
tabel komt 3% overeen met 62%. De 
waarde die u opgeeft is dan € 200.000 
x 62% = € 124.000.

      De tabel die u nodig heeft, vindt u 
op de site van de belastingdienst. Bij 
de aangifte erfbelasting rekent het 
systeem het zelf voor u uit.     

 Aangifte erfbelasting voor
overleden moeder   
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  Auto per codicil vermaken 
Naast het testament kennen we ook 
het codicil om delen van ons bezit 
na ons overlijden te vermaken. Een 
testament maakt de notaris, een co-
dicil maakt u zelf. U schrijft dan zelf 
een verklaring waarin u bepaalt wie 
wat krijgt. Deze verklaring dateert en 
ondertekent u.
Een codicil is niet voor alles te 
gebruiken, wel om uw uitvaart vast te 
leggen en om kleinere, minder kost-
bare zaken te vermaken. De auto per 
codicil nalaten is niet zo’n goed idee. 
Wel kunt u sieraden, een schilderij 
of meubelstuk per codicil nalaten. 
Let op, alleen het origineel is geldig. 
Bewaar dit dus bij uw testament 
en als u problemen verwacht, geef 
dan iedereen een kopie. Mocht het 
origineel verdwenen zijn, dan weet 
iedereen die er toe doet tenminste wat 
uw bedoelingen waren.

 Inwonende dochter en huur-
toeslag 
Komt een kind tijdelijk bij u inwo-
nen, dan kan dat gevolgen hebben 
voor de huurtoeslag die u ontvangt. 
Komt bijvoorbeeld uw dochter bij 
u inwonen, dan telt haar inkomen 
namelijk als medebewoner mee voor 

de huurtoeslag. De peildatum van het 
inkomen is steeds 1 januari.

   Blijven wonen na overlijden 
Erft u als echtgenoot niet van uw 
partner, bijvoorbeeld omdat u de 
vermogens vanwege wederzijdse 
kinderen niet wilt vermengen, dan 
kan dat betekenen dat u de woning uit 
moet die van uw overleden partner 
is. Volgens de wet heeft u dan zes 
maanden de tijd om de woning te 
verlaten.

Sympathieker is het om de langst-
levende niet-eigenaar en niet-erfge-
naam van de woning per testament 
een wat langere ‘na-woon-tijd’ te 
gunnen. Twee jaar is niet ongebruike-
lijk. Op die manier is er gelegenheid 
om te rouwen en te zoeken naar een 
andere woning. Het vruchtgebruik 
van de woning per testament toeken-
nen kan natuurlijk ook.

 Erven in de bijstand 
Heeft iemand een bijstandsuitkering 
en valt er voor deze persoon een 
erfenis vrij, dan moet dit direct na 
het overlijden van de erfl ater gemeld 
worden bij de uitkerende instantie.

Krijgt deze persoon door de erfenis 
een groter vermogen dan € 6.020 
als hij alleen is of € 12.040 met z’n 
tweeën (2018), dan moet eerst op het 
meerdere worden ingeteerd voordat 
er weer een recht op een bijstandsuit-
kering ontstaat.

De participatiewet die de bijstands-
uitkering regelt is daarin streng. Laat 
de uitkering van de erfenis op zich 
wachten, dan wordt de bijstand wel 
gestopt, maar ontvangt de erfgenaam 
een lening die met de erfenis moet 
worden afgelost.

   

  Uit de praktijk 

  Iedere familie heeft wel iemand die 
graag het voortouw neemt, iemand 
die altijd precies lijkt te weten hoe de 
wereld in elkaar zit. Veel nalatenschap-
pen hebben ook zo’n erfgenaam, eentje 
die het allemaal wel even zal regelen. 
Dat klinkt alsof de de problemen op de 
drempel liggen maar gelukkig is dat 
vaak niet zo en heeft de initiatiefnemer 
niets dan goede bedoelingen. Maar 
soms is er wel eens een zus, broer, 
zwager, neef of nicht of wie ook die 
belang heeft bij ‘voorspoedig’ afwikke-
len (lees: bewijslast verdoezelen). Een 
codicil blijkt spoorloos, bankafschriften 
zijn weggegooid of het contante geld is 
verdwenen. Helemaal voorkomen van 
ongeregeldheden lukt niet altijd; je weet 
immers niet wat zich de jaren voor het 
overlijden allemaal heeft afgespeeld. 
Echter, proberen de problemen voor te 
zijn heeft onze voorkeur. Wij advi-
seren dan ook altijd om direct na het 
overlijden alle in omloop zijnde sleutels 
te verzamelen en in te laten nemen 
door de executeur of de persoon die 
zich daar voorlopig voor wil opwerpen. 
Zo kan niemand de woning betreden. 
Zijn wij vanuit Akto aangewezen om 
de afwikkeling te verzorgen, dan is 
dit onze standaard procedure. Het lijkt 
onsympathiek en van wantrouwen te 
getuigen, maar ook hier geldt better 
safe than sorry. Tot het moment dat alle 
papieren, geld en kleinoden verzameld 
zijn, gaan wij de woning nooit alleen 
in. Is er duidelijkheid over de nalaten-
schap, dan maken we het beleid wat 
losser. Op die manier kan niemand wat 
verweten worden en verdwijnt er niets 
dat ‘in bewaring’ wordt genomen. Want 
eenmaal uit huis, krijg je het moeilijk 
de erfenis weer in.   

?

l uw erfcoach en meer l

  Bespaartips 

   Prijs per kilo, fabrikanten 
zijn er goed in om ons te 
misleiden  
Wees kritisch en vergelijk de 
kiloprijs die de supermarkt bij 
een product moet vermelden. Op 
die manier kunt u de prijs van een 
product beter vergelijken en weet u 
of een product echt goedkoop is of 
dat u om de tuin geleid wordt.

   Geef goed wate r
Op droge dagen de tuin water 
geven, doet u niet door dagelijks 
te sproeien, maar door om de drie 
dagen fl ink water te geven. Door 
niet dagelijks water te geven wordt 
de wortelgroei gestimuleerd omdat 
het water dieper de grond indringt. 
U geeft uiteindelijk minder water 
dan wanneer u dagelijks sproeit.
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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

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
Laagjes 4,  3076 BJ Rotterdam (Zijkant Ardea Auto)

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

nu
500,-

korting

FR-1
• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort 
• Digitaal display, full-ledverlichting 
 en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

DROOMSALE BIJ MANGO

Acties geldig t/m 31 augustus 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

25
km/u

180
km

25
km/u

130
km

TIGER 4

QWIC FN7.2

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

• Zeer lage instap
• Gesloten kettingkast
• LCD display

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

nu
1.000,-

korting

€ 1.849.-

LUGGIE ELITE
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten 

en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

6
km/u

18
km

Van € 2.495,- 

voor €  1.995,-

 

 B
es

t v
er

ko

chte vouwscootm
obiel 

in de U SA

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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
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De Grote DOR-enquete
 A. Vragen over u als lezer(es)

1. Wat is uw leeftijd?
  Jonger dan 50 jaar
  50 - 65 jaar
  65 - 80 jaar
  80 jaar en ouder

2. Op welke manier leest u de krant?
  Op papier
  Via de website
  Beide

3. De krant verschijnt elke twee weken, 
 leest u elke uitgave die uitkomt?
  Ja altijd
  Ja altijd door middel van een abonnement
  Nee 1x per maand 
  Soms, minder dan 1x per maand

4. Indien u nog geen abonnement heeft 
 zou u dit in overweging nemen?
  Ja
  Nee, omdat 

5. Geeft u de krant door aan een ander om te laten lezen?
  Ja
  Nee

6. Op welke leeftijdsgroep vindt u dat De Oud-Rotterdammer 
 zich het meest richt?
  50 – 60 jaar
  60 – 75 jaar
  75 jaar en ouder
  50 – 80 jaar en ouder

7. De onderwerpen die aan bod komen in 
 de krant variëren voldoende.
  Mee eens
  Oneens

8. Welke rubriek is uw favoriet? (Meerdere antwoorden mogelijk)
  Ken je dit nog? 
  Faktor 50+
  ’t Winkeltje
  Er op uit! Kalender
  Tante Post
  Oproepjes
  Puzzel
  Column Gerard Cox
  RWZ Hoekje Rein Wolters
  Rotterdam gefotografeerd

9. Mist u een onderwerp waar u graag een vaste rubriek 
 voor in de krant zou willen zien? Zo ja, welk onderwerp?

.

10. De uitstraling van de krant past goed 
 bij de doelgroep 50plussers.
  Mee eens
  Oneens, omdat

 B. Advertenties in De Oud-Rotterdammer

Als gratis blad zijn wij afhankelijk van de advertentie-opbrengsten van  
de krant. Zonder de steun van onze trouwe adverteerders zou De Oud-
Rotterdammer niet kunnen bestaan. Hieronder hebben wij een aantal 
vragen die betrekking hebben op de advertenties.

11. Bekijkt u ook onze advertenties in de krant?
  Altijd
  Regelmatig
  Nooit

12. De diversiteit aan advertenties is voldoende.
  Mee eens
  Oneens

13. Wanneer wordt u aangetrokken door een advertentie om 
 deze te lezen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
  Als het me aan het denken zet
  Als het product mij aanspreekt
  Als het realistisch is
  Als het een korting aanbiedt
  Als het mij iets nieuws vertelt
  Als het leuk is om te zien
  Anders, namelijk

14. Reageert u wel eens op advertenties in onze krant?
  Altijd
  Vaak
  Soms
  Nooit

Graag willen wij uw 
mening weten over 
De Oud-Rotterdammer 

Als makers van De Oud-Rotterdam-
mer willen wij er alles aan doen om 
ons blad voor u als lezer zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. Om 
goed te kunnen blijven aansluiten 
bij uw wensen en behoeften willen 
we daarom graag peilen hoe u over 
De Oud-Rotterdammer denkt. Over 
de verhalen, de advertenties, de 
onderwerpen, maar ook het aanbod 
aan boeken en het contact met De 
Oud-Rotterdammer. Over hoe u ons 
blad leest, over internet en papier en 
nog veel meer. 

Op deze twee pagina’s treft u 26 vra-
gen aan waar we graag een antwoord 
op krijgen. Dat kost natuurlijk even 
tijd, maar we hopen dat u die ervoor 
wilt nemen. 

Samen kunnen we De Oud-
Rotterdammer immers nóg 
leuker, beter, nuttiger, gezelli-
ger en mooier maken!

Als u de enquête heeft ingevuld 
maakt u kans op een aantal prijzen die 
wij verloten onder alle inzenders (uit-
gezonderd zij die de enquête anoniem 
insturen, want dat kan natuurlijk ook). 

Dat zijn:

-  Een boekenpakket met boeken over 
Rotterdam van vroeger

-  Concertkaarten voor zondagoch-
tendconcerten naar keuze in De 
Doelen 

-  Toegangskaarten voor activiteiten 
in Rotterdam en omgeving

Om voor die prijzen in aanmerking te 
komen dient u uw inzending voor 1 
september 2018 naar ons toe te sturen. 
Dat kan naar: De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Ook via internet kunt 
u uw mening geven over De Oud-
Rotterdammer. 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl.

Om reden van privacy worden uw 
adresgegevens na gebruik voor de 
prijzenverloting door ons vernietigd 
en niet bewaard.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking! VERVOLG ENQUETE  Z.O.Z.
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B. Advertenties in De Oud-Rotterdammer
    (vervolg)

15. Zijn de advertenties leesbaar voor u?
  Ja
  Nee, omdat

16. Over welke onderwerpen zou u graag advertenties 
 in de krant zien die u nu mist?

17. Wat vindt u van het productaanbod in de krant/ op de website?
  Goed
  Gemiddeld
  Slecht

18. Indien u ondernemer bent, zou u willen adverteren in onze krant?
  Ja, ga door naar vraag 19
  Nee, omdat

19. Met welke product of dienst zou u in onze krant willen adverteren?

 C. ‘t Winkeltje

In ‘t Winkeltje zijn typische Rotterdamse producten en boeken verkrijg-
baar. Elke 2 weken maken wij daar een selectie van voor in de krant of 
online.

20. Zijn er producten die u mist in ’t Winkeltje 
 die u graag zou willen terugzien?
  Ja, ga door naar vraag 21
  Nee, er is voldoende aanbod

21. Welke producten zijn dit?

22. Als u weleens een product uit ’t Winkeltje heeft gekocht,
  hoe heeft u de service ervaren?
  Uitstekend
  Goed
  Slecht

23. Wat vindt u van de bereikbaarheid van ’t Winkeltje?
  Goed
  Matig
  Slecht

D. De Oud-Rotterdammer 

Tenslotte nog drie vragen over ons als uitgever en uitstraling.

24. Hoe heeft u de klantvriendelijkheid ervaren in 
 contacten met onze uitgeverij?
  Goed 
  Matig
  Slecht
  Ik heb geen telefonisch of email-contact gehad met DOR

25. Welk cijfer zou u onze krant geven (op een schaal van 1 – 10)?
 waarbij de 1 staat voor zeer slecht en de 10 voor uitmuntend.

 
Toelichting:

26. Heeft u nog suggesties wat wij zouden kunnen 
 verbeteren aan de krant?

Cijfer:

U kunt de ingevulde enquete sturen 
naar: 
De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
info@deoudrotterdamer.nl

Ook via internet kunt u uw mening ge-
ven over De Oud-Rotterdammer. Kijk 
op www.deoudrotterdammer.nl.

U kunt de enquete anoniem opsturen, 
maar als u kans wilt maken op een van 
de prijzen dan kunt u hier uw gegevens 
invullen (niet verplicht):
Om reden van privacy worden uw 
adresgegevens na gebruik voor de 
prijzenverloting door ons vernietigd en 
niet bewaard.

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.

Email:

Dank u
wel voor het
invullen&
meedenken
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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

Vervolg enquete
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  Gezellig met de familie naar een muzikale Bourgondische barbecueavond 
  Op zondag 29 juli organiseert Leefgoed de 
Olifant een Bourgondisch familieavond met 
levende muziek van troubadour 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 prachti-
ge 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 tel. 0180-323414. Vergeet niet te melden dat u 
geïnspireerd bent door de Oud Rotterdammer.
     
     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 spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, 
zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 
tot 16.00 uur. U bent 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.
     
     Straatsymfonieorkest brengt Cuba naar Rotterdam 
  Waan je even in Cuba tijdens 
de gratis zomerconcerten van 
het Ricciotti ensemble op 10 en 
11 augustus in Rotterdam en 
de regio. De 42 enthousiaste 
jonge muzikanten van dit unieke 
straatsymfonieorkest zetten het 
publiek in vuur en vlam met de 
mooiste Cubaanse muziek. Samen 
met de Cubaanse jazzpianist 
Ramón Valle spelen ze bekend en 
minder bekend Cubaans repertoire 
van alle tijden in alle stijlen. Laat 
je opzwepen door een energieke 
descarga, schud de heupen los met een swingende salsa. Of geniet van de Simphonie Hollandai-
se van de Cubaans-Nederlandse Hubert de Blanck of Gershwins schitterende Cuban Ouverture. 
Ricciottiando en Cuba! (Zie ook elders op deze pagina.)
     
     Foto-expositie over beroemd trapautootje 
  Duizenden Rotterdamse kinderen zaten erin. In de jaren vijftig en in de decennia erna gingen zij 
op de foto in een trapauto in Diergaarde Blijdorp. In DIG IT UP is een foto-expositie te zien met 
veel van deze foto’s én met twee trapauto’s. Straatfotograaf Humberto Randolfi  fotografeerde 
er vele duizenden kinderen in. De expositie TRAPAUTO verbeeldt een verdwenen fenomeen uit 
de Rotterdamse straatcultuur. Een oproep voor foto’s van kinderen in de trapauto bij Diergaarde 
Blijdorp leidde tot honderden reac-
ties. Foto’s uit vele familiealbums 
werden gescand. Er werden fami-
lieleden van de vroegere straatfo-
tografen gevonden en zo werd het 
verhaal duidelijk achter het gebruik 
van die beroemde Austin J40 
trapauto. De foto-expositie is elke 
woensdag t/m zaterdag van 13.00-
17.00 uur. DIG IT UP is te vinden 
aan de Schiedamsedijk 62-A in 
Rotterdam. De entree is gratis.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Woensdag 25 juli tot en met zaterdag 11 augustus
     

     Hortus festival 2018: ‘De dood spreekt’ 
  Het groenste klassieke zomerfestival van Nederland is geheel vernieuwd! De zes avondconcerten 
zijn deze vijftiende editie vervangen door complete festivaldagen op vrijdag en zaterdag, inclusief 
componeerworkshops voor kinderen en zowel een middag- als avondconcert in de prachtige ruimtes 
van de Zweedse kerk, het godshuis met misschien wel de mooiste en grootste tuin van de Maas-
stad. Tijdens het festival klinkt prachtige muziek, geïnspireerd door de dood. Bekende namen als het 
Berlage Saxophone Quartet, het Ragazze Quartet, het Hortus Ensemble en het DoelenEnsemble wagen 
zich samen met briljante solisten aan werken van onder anderen David Lang, Schubert, Sjostakovitsj 
en Rachmaninov. Nieuw is componeren voor kinderen: ‘Componeren doe je zo!’ Onder leiding van 
professionele musici gaan de kids al knippend en plakkend aan de slag met het combineren van klas-
sieke -en kindermuziek. Alles mag en alles kan! Programma en tickets : www.hortusfestival.nl

    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 tel. 0180-323414.

    Vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus
     
     Gratis optredens van Riccioti ensemble 
  Het Riccioti ensemble onder leiding van Leonard Evens 
geeft vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus een aantal gratis 
concerten in Rotterdam en de regio. De jonge muzikanten 
brengen Cubaanse muziek ten gehore. Op 10 augustus om 
19.30 uur bij Fort 1881, Stationsweg 80-82, Hoek van Hol-
land en op 11 augustus om 13.30 uur bij Hotspot Hutspot, 
Jan Meertensfl at, Van Langendonckstraat 51, Rotterdam 
en om 19.30 uur bij Natuurtalent, Veldkersweg 50, Rot-
terdam, (diner vanaf 17.30 uur) Voor meer informatie: zie 
elders op deze pagina of kijk op www.ricciotti.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 vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.   
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BEL NU VOOR LASTMINUTES EN 30% KORTING TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 055 5051358

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HPfacebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud
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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

  

 
 

 

  

   

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,-

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

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

yardenhuis Beukenhof  • Burgemeester van Haarenlaan 1450 

3118 GR Schiedam • T 088 927 2250 

yardenhuis.beukenhof@yarden.nl • yarden.nl/beukenhof  

yardenhuis Beukenhof
Een bijzondere plek om afscheid 
te nemen, dankzij de rust van 
de omgeving en de warme, 
eigentijdse inrichting. Ons  
uitvaartcentrum, crematorium 
en begraafplaats, grenzend aan 
Rotterdam-Noord, Delfshaven 
en Overschie, zijn vanuit de 
hele regio goed bereikbaar. 

Kwaliteit & gastvrijheid 
Onze locatie biedt vele mogelijk-
heden die aansluiten bij de 
hedendaagse uitvaartwensen. 
Wij begeleiden u graag bij het 
verzorgen van een persoonlijk 
en waardig afscheid voor uw 
dierbare.

Bergweg Noord 38 - H, 2661 CR Bergschenhoek
Telefoon: 010-5213063

wassen - drogen - koelen & vriezen - keuken & koken - inbouwapparatuur

O P = O P
BERLIN168-9A+  
in de kleuren Baby Blue , Wit en 
Appeltjes groen 
Nu per stuk
voor gratis bezorgen 

gratis verpakkings materiaal meenemen, 
gratis aansluiten, 
gratis oude apparaat meenemen

€ 299,-

Alleen op vertoon van deze advertentie:

Style
by Vreugdenhil

voor al u klassieke meubelen

Waar style en kwaliteit 
elkaar ontmoeten! 

Gratis parkeren voor de deur 

Buijs Ballotstraat 51
2693 BD s Gravenzande 
T: 0174-417947
www.stylebv.nl

Vrijdag 27 juli en zaterdag 28 juli Grote MAGAZIJN 
uitverkoop van KLASSIEKE meubelen, met ook buiten 

in de tent alles voor een prikkie! 

Zoals:
 Fauteuils vanaf €75,-
 Salontafels vanaf €50,-
 Hoektafels vanaf €50,-
 Lampen vanaf € 25,-
 Spiegels vanaf €25,-
 Schilderijen vanaf€25,-
 Vloerkleden vanaf €150,- 
 Bankstel 2,5 Zits en 2 Zits van 

€2395,- voor €1395,- 
 in vele kleuren leverbaar!
 Leren draaifauteuil van €1995,- 

voor €495,-
 Hoekkast noten 
 van €1195,- voor €250,-
 Notariskast 
 van €2495,- voor €495,-

 Relaxfauteuil 
 van €1995,- voor €595,-
 Fauteuil in prachtig leer 
 van €1695,- voor €495,-
 Tv meubel van €795,- voor €195,-
 Leren relaxfauteuil met 
 2 motoren en sta op functie 
 van €2495,- voor €695,-
 2 Perfecte matrassen 
 van €1295,- voor €295,- per stuk
 2 elektrische lattenbodems 
 van 1295,- voor €295,- per stuk
 Alle STILL collection potten 

lampen en vazen 50% korting
En nog veel meer klassieke meubels 
voor belachelijk lage prijzen!



  De belangstelling voor de nieuwe 
routes is groot. We voeren met ruim 
honderd andere passagiers mee met 
de James Cook met kapitein Kees 
Ursinus aan het roer en achter de 
microfoon. Hij is een oud-vrachtvaar-
der op de rivieren van Nederland en 
omringende landen en Kees weet zijn 
weetje. Boeiend vertelt hij live over 
de bezienswaardigheden langs de 
route en nieuwsgierige passagiers om 
hem heen in de ruime stuurhut. ,,Kom 
gerust kijken, iedereen is welkom,’’ 
nodigt hij tussen neus en lippen uit.

    Na losmaken van de Spidoponton aan 
het Willemsplein gaat Ursinus met 
gezwinde spoed stroomafwaarts over 
de Nieuwe Maas naar de Oude Maas 
tegenover Vlaardingen. Zijn schip is 
een van de snelste van de gehele rond-
vaartvloot in Nederland. Bij de nieuwe 

Botlekbrug - geopend in november 
2015 sinds de ingebruikstelling al 110 
storingen had - haalt hij de snelheid uit 
het schip. Het stelt zijn gasten in staat 
de afbraak van de laatste brokken van 
de oude Botlekbrug vast te leggen. De 
brugdekken en torens zijn al verdwe-
nen. Volgende bezienswaardigheid is 
de Spijkenissebrug tussen Hoogvliet 
en Spijkenisse. Deze is gemaakt van 
oude overspanningen van de Moer-
dijkbrug en werd in 1976 in bedrijf 
genomen. Na 42 jaar dienst is ook 
deze brug uiterst gevoelig geworden 
voor storingen. Via het Spui en varend 
langs Oud-Beijerland en Hellevoet-
sluis varen we op het Haringvliet en 
vlak langs de Haringvlietsluizen waar 
14 jaar aan gebouwd is.

    Voor Marja (62) en Aad Kruithof (66) 
uit Vreewijk heeft de vaartocht een 

extra tintje vanwege haar verjaardag. 
,,Inderdaad, vandaag,’’ zegt ze. Om 
te vervolgen met: ,,Ik heb 14 jaar 
gewerkt op de telefooncentrale van het 
aangepast vervoer in de Keenstraat. 
Door de reorganisatie van Trevvel was 
er voor mij geen werk meer. De cen-
trale mist nu een vertrouwde stem,’’ 
zegt ze zeker te weten. Ik zou morgen 
weer willen beginnen. Deze vaartocht 
is prachtig en het eten fantastisch.’’

    Haar man knikt instemmend. Nog niet 
lang geleden is hij gestopt met werken 
en in de AOW gegaan, ,,De laatste 18 
jaar heb ik gewerkt als concierge op 
basisschool de Plantaan in Pernis. Ik 
heb nu extra tijd voor leuke dingen, 
zoals deze vaartocht,’’ openbaart de 
grootvader van twee kleinkinderen.

    Intussen is het natuureiland Tiengeme-
ten met een oppervlakte van 8,5 bij 4.0 
kilometer gepasseerd. Het eiland met 
het Rien Poortvlietmuseum is te be-
zichtigen tijdens een speciale dagtocht 
van Spido en dat geldt ook voor Wil-
lemstad, Gorinchem, , Schoonhoven, 
slot Loevestein, Land van Heusden 
Altena en Tweede Maasvlakte. Daar-
heen voeren andere bezienswaardige 
routes. De 81-jarige Piet Muilwijk 
stapt de stuurhut binnen en knoopt 
een praatje aan over de scheepsbouw 
in het algemeen. Muilwijk was in zijn 
werkzame leven jachtenbouwer. Ursi-
nus houdt ondertussen de scheepvaart 
nauwgezet in het oog en stuurt het 
schip onder een van de hogere bogen 
van de Haringvlietbrug door.

    Rondvaartbedrijf Spido bestaat in fe-
bruari volgend jaar een eeuw, honderd 

jaar. Het kerngezonde en moderne 
Rotterdamse toeristische bedrijf laat 
deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij 
gaan. Wat voor feestelijkheden er 
uit de hoge hoed gaan komen, blijft 
vooralsnog geheim. Zeker is dat er een 
nieuw (hybride)schip - het zesde - de 
vloot gaat versterken, want het gaat 
goed met de activiteiten van Spido. In 
de wandelgangen klinkt ook dat het 
bijzondere bedrijf beslist een Konink-
lijke titel verdient, want honderd jaar 
mensen vervoeren - ook Koninklijke 
- is toch niet niks.

    Via Alblasserdam, Krimpen aan den 
IJssel, Ridderkerk, IJsselmonde en 
Kralingen komt het Willemplein weer 
in zich. Ursinus vaart er echter aan 
voorbij. ,,We hebben nog wat tijd over 
en daarom koers ik nog even naar de 
Maashaven waar iedereen het oude 
stoomschip Rotterdam kan bekijken.’’ 
Precies zes-en-een-half-uur na vertrek 
stappen de passagiers van boord. Wat 
een heerlijke dag!

    Rein Wolters   

 Spido vaart 135 kilometer over 7 rivieren   
  Bijna acht uur duurt de toeristische vaartocht over zeven 
rivieren door Zuid-Holland en de noordkant van Brabant. Het is 
één van de zeven speciale dagvaartochten die het Rotterdamse 
bedrijf Spido op het programma heeft gezet. Uiteraard gebeurt 
dit naast de reguliere uursvaarten gereserveerde vaarten die de 
schepen varen.  
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 Een van de vijf Spidoschepen in volle glorie. Foto’s Rein Wolters   

 Door de lens van Hartog (255-256)

    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.

    255) Wat was hier aan de hand? De foto is gemaakt in de 
jaren vijftig voor de deur van electrowinkelier Aad van Holten 
aan de Zwartjanstraat 79.

    256) Vier mannen die gaan biljarten vermoedelijk bij Piet 
van der Pol aan de Goudsesingel. Wie herkent ze? Reacties 
gaarne naar reinw@telfort.nl

 Wat was hier aan de hand? De foto 
is gemaakt in de jaren vijftig voor de 
deur van electrowinkelier Aad van 
Holten aan de Zwartjanstraat 79.   

 Vier mannen die gaan biljarten vermoedelijk bij Piet van der Pol aan de Goudsesingel. Wie 
herkent ze? Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl   

 Chef-kok Lennort van Leeuwen tovert het lunchbuffet naar boven.     Marja en Aad Kruithof genieten van het varen op zeven rivieren.    
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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)
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LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

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

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

9.95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

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

39.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

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

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

27.95

VLOER HET ZELF 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Lylantse Baan 3, 
Woonboulevard Capelle XL. 
Tel. 010-2640110.

ELKE ZONDAG GEOPEND 
12.00-17.00 UUR.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL
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toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

27.

Camping ‘t Vogelnest; 
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
E-mail: campinghetvogelnest@hetnet.nl 

Gelegen naast 
mooi natuurgebied
met wandelpad en visvijver. 
Grote, aparte plaatsen;
toercaravans : 220 m2
stacaravans / chalets : 320 m2

www.campinghetvogelnest.nl
Toercaravans 
per nacht:   

             v.a. € 18,-
Toercaravans 
seizoen:   

               € 1265,-
Stacaravans/
Chalets seizoen:   

               € 1895,-

Zeer geschikt voor de 50- plusser

harry / 65 / volgt héél veel cursussen / centrum

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.
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juni met enig ceremonieel open. 
Het pand aan de Wolphaertsbocht 
105 is/was eigendom van de toen 
waarnemend SHC-voorzitter Piet 
Wessels, die gedurende vijf jaar 
elke maand ongeveer tweeduizend 
gulden aan huur incasseerde. Onge-
veer een jaar geleden gaf hij te ken-
nen het pand te willen verkopen en 
het moest - volgens een ingewijde 
- leeg worden opgeleverd.
Nu was de eer het museumpje te 
openen gegund aan het vrij onbe-
kende commissielid Riet Velders 
van de Gebiedscommissie Charlois. 
Wat onbeholpen en verlegen sprak 
ze vanaf een papiertje. Ze wenste 
alle betrokkenen bij SHC veel suc-
ces bij de uitbouw van de organisa-
tie en de verdere inrichting van de 
vijfde oudheidkamer op rij. Daarna 
maakte ze samen met poortwachter 
Karel de Stoute (een uitgedoste 
SHC-medewerker) de buitendeur 
vrij. Enkele tientallen fans/betrok-
kenen van SHC namen bezit van de 
voor-, tussen- en achterkamer. Het 
was er al snel vol, want de nieuwe 
ruimte is 2/3 kleiner dan het laatste 
onderkomen.

SHC begon in een oude kleuter-
school aan de Charloisse Kerksin-
gel, waar ik met onder meer Leo 
van Hoek bij de geboorte aanwezig 
was. Daarna werd het de Kerkwer-
vesingel waar zes boerenwoningen 
werden gedeeld met Stichting 
Ons Rotterdam. Ook daar werd de 
jas te klein en verhuisde de club 

naar de voormalige drogisterij 
van Mout aan de Grondherendijk 
en daarna naar de oude apotheek 
aan de Wolphaertsbocht. De grote 
doos die Riet Velders meesleepte 
en overhandigde aan bestuurslid 
Geer Zwaan - van Gelder bleek 
een pracht vuurgevlamde schaal te 
bevatten. Echt veel oudgedienden 
waren er niet en dat kwam bij 
navraag bij enkele van hen omdat 
ze geen uitnodiging hadden ont-
vangen. Jammer, omdat de opening 
een mooie gelegenheid was om bij 
deze en gene oud en pijnlijk zeer 
weg te praten. Veel vrijwilligers 
die jarenlang op enthousiaste wijze 
hebben bijgedragen aan de opbouw 
van SHC stapten over naar het His-
torisch Café Charlois in wijkcen-
trum de Nieuwe Nachtegaal. Daar 
ontvangen de ex-SHC’ers een keer 
per maand zo’n tachtig belangstel-
lenden met bijzondere themaver-
halen over Charlois en Rotterdam. 

Ik heb afgelopen twee jaar enkele 
keren van hun uitnodiging gebruik 
gemaakt. De vriendelijke sfeer van 
‘niets-moet-alles-mag’ sprak me 
enorm aan.
Nog even over Jan Blaauw. Ik heb 
het een keer met hem aan de stok 
gehad. Als 14-jarige werkte ik bij 
bakker Bas Zaanen aan de Zuid-
hoek 137. Niet lang daarna ging ik 
als broodbezorger de straat op met 
een wrakke driewielige trapfiets. 
Op een keer stopte een fietsende 
agent naast mijn kar en wilde de 
remmen uitproberen. Die waren 
kapot en dus kreeg ik van Jan 
Blaauw, want hij was het, een be-
keuring en het dringende advies het 
te repareren. Dus naar fietsenmaker 
Bas de Raadt, ook op de Zuidhoek. 
Hij slaakte een diepe zucht en mor-
relde wat aan boutjes en moertjes. 
De rem was daarna net zo rot als 
voordien. Ik liet het maar zo.
Bijna veertig jaar later - ik was al 
enkele decennia bij Het Vrije Volk 
in dienst als stadsverslaggever - 
mocht ik het afscheidsinterview 
doen van Jan Blaauw in het hoofd-
bureau Haagseveer. Dat gebeurde 
in het bijzijn van politiewoord-
voerder/voorlichter Ger de Jong. 
In die tijd was er een streng regime 
dat journalisten verbood om direct 
contact te hebben met een individu-
ele politieman. Als je vragen had, 
moest je je richten tot de afdeling 
voorlichting. Nou trok ik me daar 
doorgaans maar weinig van aan. 
Met Jan Blaauw werd het een leuk 
en diepgravend interview. Niet lang 
daarvoor was er een verschrikkelij-
ke moord gepleegd op een Chinees 
gezin dat een afhaalcentrum runde 
in Delfshaven. We spraken elkaar 
op de ‘plaats delict’, zoals dat heet. 
Als journalist deed ik mijn eigen 
onderzoek en kon Jan Blaauw twee 
dagen later deelgenoot maken van 
mijn bevindingen. Het leidde tot de 
arrestatie van de dader. Uiteraard 
was ik namens de krant ook aanwe-
zig op Blaauw’s afscheidsreceptie 
met de nodige hotemetoten als gast. 
Jan Blaauw verdween daarna niet 
uit mijn horizon. Ik kwam hem 
tegen bij presentaties van de 18 
boeken die hij schreef. Reacties: 
reinw@telfort.nl

Stichting Historisch Charlois (SHC) heeft weer een dak boven het hoofd. Het is alweer het 
vijfde sinds de oprichting op 22 september 1994. Nu betrof het de verhuizing uit de Charloise 
Apotheek naar het voormalige postkantoor aan de Kaatsbaan 6. Dit is in het hart van het 
oude Charlois naast het voormalige raadhuis en het latere districtsbureau van politie. Jan 
Blaauw, de in 1928 geboren en later roemruchtige hoofdcommissaris/korpschef, begon er 
zijn carrière als straatagent.

In 1986 ging de speurder/diender, 
zoals hij ook wel werd aangeduid, na 
bijna veertig politiejaren met pensi-
oen. Wellicht was het leuk geweest 
als hij - nu een krasse negentigjarige 
- het onderkomen van SHC officieel 
had geopend. Ik denk dat Jan het fijn 
zou hebben gevonden. Helaas zonder 
hem ging het zaterdagmiddag 30 

Bestuurslid Chris van Helden 
verwelkomde iedereen en liet 

Riet Velders de oudheidkamer 
openen. Foto’s Rein Wolters

Weer onder 
de pannen

De opening is een feit en daarom moet Riet Velders even poseren met Karel de Stoute 
en een muziekman uit de oudheid.

Aan drank en lekkernijen ontbrak het niet. Bestuurder Carla van Noord-Boer was er gul 
mee.

De pantoffel en de 
scherven
Ik vermoed dat het verhaal in 
1944 speelde. Mijn ouders en ik 
woonden op de Pleinweg in Rot-
terdam- Zuid.

De Pleinweg was in de oorlog geen drukke 
weg. Er reden weinig auto’s, dus toen mijn 
vader in juni 1944 een vrachtauto voor ons 
huis liet komen hadden we bekijks. Een 
vrachtwagen zonder achterklep, het viel 
mijn moeder direct op. Twee koffers werden 
ingeladen en met enige moeite klom mijn 
moeder via een stoel naar binnen. Ik werd 
er ingetild en daarna verdween mijn vader 
nog even om de stoel weer in huis te zetten. 
Plotseling zwaaiden er twee pantoffels 
door de laadbak. Mijn vader wilde per sé 
zijn pantoffels mee, vergeten in de koffer 
te doen.

Schuiven
Tijdens het rijden, wij zittend op een smal 
bankje tegen rug van de chauffeur begon 
één van de pantoffels te schuiven. Mijn 
vader ging liggen op de houten vloer om de 
pantoffel te pakken .

Weer een hobbel en daar schoof de pantoffel 
steeds dichterbij de uitgang. Mijn vader 
begon ook te glijden door al het gehobbel 
en ik zie mijn moeder nog angstig kijken en 
roepen: “Jan laat gaan”.

Kruipend, schuivend wist mijn vader hem 
toch te pakken te krijgen en schoof voor-
zichtig achteruit.

Inmiddels waren we de Maastunnel doorge-
komen en werd het lichter om ons heen. In 
deze tijd zou je zoiets niet kunnen beleven. 
Wie laat zich in een vrachtwagen zonder 
laadklep naar een vakantieadres brengen??

Ruiten gebroken
In Zeist aangekomen kregen we enkele 
dagen later te horen dat alle ruiten van ons 
huis gebroken waren aan de voorkant. Mijn 
vader zo spoedig mogelijk terug naar de 
Pleinweg, in dezelfde vrachtwagen. Mijn 
moeder en ik niet mee, ook de pantoffels 
niet.

Met behulp van buren zijn alle vensters 
met houten planken gedicht in één dag. 
De vrachtwagen bracht mijn vader weer in 
Zeist om de dag erop ons drieën terug te 
brengen naar Rotterdam, een week eerder 
dan bedoeld. En de pantoffels , ik zie ze nog 
voor me, hebben nog lang dienst gedaan.

Wat waren mijn ouders toch nuchter: mijn 
moeder zei: “Scherven brengen geluk’’ en 
mijn vader voegde er meestal aan toe: “op 
één slof kan je niet lopen””.

En dat beleefden we dan in een kleine week. 
Een waar verhaal.

Martina Barendrecht-Pruijt
tinibarendrecht@gmail.com
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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 
Rotterdamse Natte T-Doek. 
Een ludieke theedoek in de 
kleuren van de Rotterdamse 
vlag met de tekst: ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De kwalita-
tief 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’.

 

Heerlijk Rotterdam

Heerlijk Rotterdam geeft de favoriete 
culinaire adressen van de makers van De 
Buik van Rotterdam, de site voor lek-
kerbekken in en ver buiten Rotterdam. 
De auteurs Wim de Jong en Fran van 
Duyl nemen u mee naar de beste culi-
naire plekken in en buiten het centrum, van oud 
en vertrouwd tot verrassend en nieuw. 240 pagina’s smullen!

 

 

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 Rotterdam. 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.

 

Groeten uit Rotterdam
Honderd jaar veranderingen 
in de stad. Daarover gaat dit 
schitterende naslagwerk, 
gemaakt door Robert Mulder. 
Een pareltje dat in geen enkele 
boekenkast van Rotterdam-
liefhebbers mag ontbreken. 
Het boek laat zien wat verdwenen en verschenen 
is in Rotterdam. Door oude en nieuwe foto’s in groot formaat 
naast elkaar te zetten blijf je gefascineerd kijken naar de veran-
deringen. Zoek de verschillen!

 

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 9,95

€ 8,95

€ 15,95

€ 19,95 € 19,75 € 25.00

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

Heerlijk Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€   19,95

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

Groeten uit Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  25,00



Vlag op Laurenstoren
Eindelijk na tientallen Jaren weet 
ik wie de vlag op de Laurenstoren 
heft gezet in mei 1945. Al is het 
wat laat, ik wil alle bellers die mij 
informeerden over ‘de vlag’ en andere 
zaken die in mijn stukje in De Oud 
Rotterdammer van 15 mei ter sprake 
kwamen hartelijk bedanken voor hun 
informatie. Ik heb met enkele van hen 
heel boeiende gesprekken gevoerd. 
De oorlog blijft latent aanwezig in 
veler leven. Uit de gesprekken werd 
mij duidelijk, dat niet alleen in mei 
1945 de vlag op de Laurenstoren 
wapperde, maar ook op 31 augustus 
1940 en 31 augustus 1942 of 1944 
(31 augustus was de verjaardag van 
Koningin Wilhelmina). De namen van 
de bellers zijn mij helaas ontschoten, 
maar een mevrouw wier man in de 
meidagen van 1940 had meegevoch-
ten en krijgsgevangen was genomen, 
wil ik hartelijk bedanken voor haar 
informatie. Ook dank aan degene 
wiens vader in het verzet had gezeten. 
Hij heeft mij veel verteld over zijn 
vader en de belangrijke rol die deze 
had gespeeld bij overvallen op distri-
butiecentra en dergelijk om zo met de 
buitgemaakte bonkaarten verzetsmen-
sen, onderduikers en hun familie van 
voedsel te voorzien. Ook meldde zich 
een familielid van de kinderen die het 
bombardement in de Savorin Lohman-
laan hadden overleefd. Bijzonder te 
horen hoe het verder met hen gegaan 
is. Iedereen die me geinformeerd heeft 
nogmaals hartelijk dank. De redactie 
van De Oud Rotterdammer hartelijk 
dank voor het plaatsen van mijn 
stukje. Het is fijn dat dit blad bestaat.

C.J. Verver-van Dipte
Charley Tooropsingel 216
3059 WG Rotterdam
tel. 010-4216216

Slagerij
Onlangs wandelend door de Hooidrift, 
van Heusdenstraat, Vierambachtstraat 
en de G.J. Mulderstraat waande ik 
mij voor even weer terug in de tijd. 
In 1969 nam ik namelijk als 24 jarige 
vrijgezel een slagerij over in de Gerrit 
Jan Mulderstraat 14b De omzet bleek 
echter bedroevend slecht te zijn, 
aangezien die was opgekrikt door 
middel van koffie, beschuit en andere 
stuntartikelen. Maar ik was slager, 
en wilde dus vlees verkopen! Wij 
probeerden hier op iets te verzinnen, 
door als eerste met vakantie te gaan. 
Er was toen nog een verplichte va-
kantiesluiting. Verschillende collega’s 
waren nog dicht, toen wij van vakantie 
terug kwamen en zodoende kreeg je 

vreemde klanten in je winkel, waarvan 
er ieder jaar ook een aantal bleven. 
Door alle inzet met een jong team, 
o.a. Adri Snel, en echtgenote Cora 
zorgde ervoor dat de zaken steeds 
beter gingen. Aangezien ik van zuid 
kwam, was ik al gewaarschuwd voor 
de andere mentaliteit in west, dat dit 
zou tegenvallen. Deze waarschuwing 
bleek echter totaal overbodig, want 
wij bewaren de beste herinneringen 
aan het westen! Rond 1969 waren er 
eigenlijk te veel slagers in de directe 
omgeving. Uit die tijd: Lindeman, 
Jaap Post, de wester vleeshandel, Piet 
Zoutendijk, Broman, Martens, van 
Olm, van Riel, Hoogenboom van Veen 
,de Vries, Schmid,... En in onze straat: 
Boekhout, Koops en ondergetekende 
Joep van Leeuwen. En nu? Er is niets 
meer van te vinden. Maar de goede 
herinneringen blijven..

Joep en Cora van Leeuwen
j.leeuwen295@upcmail.nl

Aan de deur
Bij het artikel ‘Aan de deur de deur 
werd vaak gekocht’ van een paar 
kranten hiervoor weet ik nog een 
paar deurleurders die vroeger door 
de straten liepen. De man met de 
hoedendozen,,de bloemenboer die 
uit z’n keel schreeuwde “GLADIO-
LUHHH”, de lorreboer, de koper-
poetser (deurbellen), de scharensliep, 
de man die de Ziekenfondscenten 
ophaalde, de schillenboer (stonk een 
uur in de wind), de visboer (paling), 
de straatfotograaf de man met garen 
en knopen en huishoudelijke artikelen, 
de man van het GEB die gas, licht 
en waterstanden opnam, de huisbaas 
die de huur ophaalde, de wekelijkse 
vuilnisman met de ratel,en de post-
bode tweemaal op een dag. En dan 
nog geregeld de draaiorgelman die 

nog met de hand draaide.. Miisschien 
heb ik er een paar opgenoemd die al 
vermeld waren,maar deze schoten mij 
te binnen.

Bouke Savert
bpsavert@gmail.com

Maastunnel
Met groot plezier het stuk gelezen van 
Henk Smit in de Oud Rotterdammer 
van 20 maart 2018. Ik heb een haast 
gelijke ervaring als die Henk. In mijn 
vrije tijd van school werkte ik inder-
tijd bij banketbakkerij van Straaten op 
de Bergweg ( vlak naast de Schieweg) 
als bezorger van gebak. Dat gebak 
werd vervoerd in een gebakskist die 
voor je lichaam werd gehouden door 
een lederen draagriem en hing dus op 
borsthoogte. Op zekere dag moest ik 
balgebakjes bezorgen in Rotterdam-
zuid en ook ik ging met mijn doortrap-
per door de tunnel. Doordat de fiets op 
de roltrap naar voren kantelde, duwde 
mijn stuur de gebakskist naar beneden 
en trok mijn bovenlichaam naar voren. 
Zo kwam ik dus in een zwemduikhou-
ding en hield dat niet meer. Duikelde 
met fiets en kist een paar meter de 
trap af. Een paar mannen die voor mij 
op de trap stonden visten mij op. De 
kist was gelukkig dicht gebleven. De 
wachter van de tunnel had het kabaal 
gehoord en wachtte mij onderaan 
de roltrap al op. Er werden diverse 
pleisters geplakt op de schaafplekken. 
Toen wij de gebakskist open deden lag 
alles door elkaar, geluk dat het geen 
slagroomgebak was. Met deze vrien-
delijke man hebben wij alle gebakjes 
weer netjes in een soort van muffin-
papiertjes gedaan. En hij gaf mij de 
raad mee als de klant zou vragen of 
er iets gebeurd was in verband met al 
die pleisters, ik moest zeggen dat ik 
tijdens het voetballen op straat flink 

was gevallen. Aan de andere kant van 
de tunnel werd ik op gewacht door een 
andere wachter die mij hielp zonder 
kleerscheuren naar boven te komen. 
De bezorgklant pakte het gebak aan en 
controleerde het en was tevreden. Ik 
kreeg zelfs nog een mooie fooi.

Thijs van Zwieten
m.w.b.van.zwieten@12move.nl

Wagenveer (1)
Graag wil ik reageren op de artikelen 
over het Wagenveer. Volgens mij 
vertrokken ze van het Charloisse 
Hoofd naar de Parkkade. In het boekje 
Charlois van vroeger tijden, deel 6, 
staat een foto met als onderschrift: 
Wagenveer, nummer 4, dat in 1927 
werd gebouwd bij scheepswerf Bonn 
& Mees, aan het Charloisse Hoofd. 
De lengte van deze veerboot was 
30 meter, de breedte 12 meter en de 
diepgang 3,75 meter. In de oorlogs-
jaren werd de veerdienst opgeheven 
en werden de boten opgelegd in de 
Dokhaven. Deze informatie geeft wel-
licht wat meer helderheid over deze 
kwestie.

Nel Verhoeven
P.Verhoeven47@upcmail.nl

Wagenveer (2)
Naar aanleiding van de twee artikelen 
over het Wagenveer: mijn opa is nog 
op dit Wagenveer kapitein geweest. 
Mijn broer en ik mochten regelma-
tig op zaterdagavond meevaren en 
stonden hoog boven in de stuurhut. 
Naderhand is mijn opa ook nog kapi-
tein geweest op de heen en weer boot 
naar de Schiemond.

Ton Post,
tel. 010-5925460
appost@kabelfoon.nl

Wagenveer (3)
Toen ik de foto van het wagenveer in 
De Oud Rotterdammer van 28 juni jl. 
zag, kwamen er herinneringen boven. 
Mijn vader had een papierhandel 
en bracht bij de slagers inpakpapier 
(ja, toen werd alles nog gelukkig in 
papier verpakt; ook bloemen, in mooi 
perkamentpapier). Om dit te bezorgen 
moest hij met het wagenveer om 
van het westen naar zuid te komen, 
met een kleine bestelauto. Daar mijn 
broertje en ik graag mee wilden, 
verstopten wij ons in de auto en op 
de pont kwamen wij tevoorschijn. 
Dit werd niet in dank afgenomen, 
vanwege het risico dat er iets zou 
gebeuren. Maar het werd toch nog een 
fijne dag!

E. Sjerp-v. Albeda
tel. 0343-413716

 

Meer ‘Tante Post’ leest u op pagina 19!
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Slachthuis Boezembocht

Naar aanleiding van de pagina ‘Ken 
je dit nog’ van enkele afleveringen 
geleden in DOR het volgende. Op de 
achtergrond op deze foto ziet men de 
overdekte slachtlijn Hier gingen de 
geslachte koeien en varkens over de weg 
naar een opslag voor verdere verlading. 
Men kon er met een vrachtwagen met 
maximale hoogte van 260 onderdoor, 
anders moest men omrijden. In die tijd 
reden er bij Koeltransport Rotterdam 
twee koelopleggers. Eén was 2.60 m 
hoog en de tweede 2.63 m. Wat dus niet paste, met als gevolg een ontregeld slachthuis en een verbod om met die hoge 
koelwagen nog langer op het slachthuis te komen om te wassen op de wasplaats. Dat deden we dan maar bij de Tanker 
cleaning in Schiedam, het later beruchte Booy Clean, voordat de opleggers in de belading gingen aan de Radiostraat aan 
de Merwedehaven waar controleurs van het Amerikaanse Leger de koelwagens inspecteerden met witte handschoenen 
aan, omdat ze geen voedselvergiftiging bij hun troepenmacht die in Duitsland en Frankrijk was gelegerd wilden riskeren. 
In die tijd werden per week circa 80 koelwagens vol met bevroren vlees aangeleverd die door de Moore McCormack 
Lines werden verladen. Naderhand kwam deze gehele ladingsstroom met containers.

Rinus en Greetje Anker
geenranker@zonnet.nl

‘K heb u lief Rotterdam
Blijkbaar zijn er veel niet mensen goed op de hoogte hoe ‘K HEB U LIEF 
ROTTERDAM precies wordt gezongen. In 1953 gaf het Rotterdamsch 
Nieuwsblad een prent uit van de tekst van ons STEDELIED omgeven 
door stadsbeelden. Wie belangstelling heeft kan mij benaderen voor een 
scan of de hele prent overnemen, waarvan de afmetingen 42x48 cm zijn. 
Wie het wil horen moet maar eens klikken op https://www.youtube.com/
watch?v=VHKaaMAgjzw waar het Rotterdams Operakoor het uitvoert tijdens 
een Nieuwjaarsconcert in 2014.

Tineke Guise (guise004@planet.nl)

 



Buschauffeurs gezocht
Wij zijn op zoek naar RET buschauf-
feurs die in de Opbouwperiode gere-
den hebben op de SAURER 323.

Stichting RoMeO
info@Stichting RoMeO.nl

Monique en Patricia
In de jaren zeventig en tachtig woon-
den wij in de Frans Bekkerstraat. Bo-
ven ons woonde de familie Schipper-
Sanders met hun dochtertjes Monique 
en Patricia die vaak bij ons kwamen 
spelen. Ik ben benieuwd hoe het hen 
vergaan Is en zou ze graag weer eens 
ontmoeten. Wie weet er meer over 
Monique en Patricia?

Wim van de Leur
wj.vandeleur@chello.nl

Verzamelaars DOR
Vanaf het eerste nummer verzamelde 
ik alle exemplaren van De Oud-Rot-
terdammer. Daar wil ik nu afstand 
van doen. Mensen die geïnteresseerd 
zijn om de verzameling gratis over te 
nemen, mogen zich bij mij melden.

Willem Pols

Capelle aan den IJssel
tel. 010-4584777

Bezoekvrijwilligers gezocht
Aandacht, het lijkt zo gewoon en is 
tegelijk zo bijzonder. Voor inwoners 
die door een mantelzorger verzorgd 
worden of voor mensen die alleen 
wonen zijn we op zoek naar bezoek-
vrijwilligers. De te bezoeken mensen 
kunnen last hebben van geheugen-
problematiek, lichamelijke ziekten of 
ouderdomsbeperkingen. In je bezoek 
kan je jouw aandacht geven door bij-
voorbeeld samen te wandelen, fietsen, 
boodschappen doen, zingen of foto-
boeken bekijken. Dit lijkt zo gewoon 
en is toch zo bijzonder!! U ontvangt 
scholing en begeleiding om deze 
bezoeken te doen. Heeft u belangstel-
ling voor dit dankbare werk of wilt u 
bezoek ontvangen, neem dan contact 
op met Welzijn Lansingerland, Maria 
Boersma: cih@swsl.nl of via 010-522 
5545. Meer informatie over Welzijn 
kunt u vinden op www.welzijnlansin-
gerland.nl. Facebook: informelehulp-
welzijnlansingerland

Bridgeclub zoekt leden
Op 1 september start het nieuwe 

seizoen. Bridge Club Capelle 50+ 
heeft nog plaats voor nieuwe leden. 
Wij bridgen in de kerkzaal aan de 
Bermweg 29b in Capelle a/d IJssel. Er 
kan maandag-, dinsdag-i en donder-
dagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
worden gespeeld. Hoofddoel is gezel-
lig bridgen tegen minimale kosten. 
Bij ons kunt u het hele jaar spelen, wij 
kennen geen zomerstop! Gedurende 
het jaar houden wij enkele drives 
zoals bijvoorbeeld een Openingsdrive, 
Herfstdrive, Kerstdrive en Paasdrive. 
Elke 14 dagen hebben wij op zaterdag 
een vrije inloopdrive, die is voor 
iedereen toegankelijk, ook voor niet-
leden. U bent altijd welkom om kennis 
te maken en de sfeer te proeven. Voor 
meer informatie: Website: www.bc-
c50plus.nl of Gijs Rietveld, voorzitter 
0618285955 of Frits Deutz, secretaris 
010-4504116.

Vijf mensen gezocht
Door de jaren heen ben ik mensen uit 
het oog verloren die ik graag nog eens 
zou spreken en ontmoeten. Wie weet 
hoe het met de familie Van Maanen is 
en waar ze nu wonen? Ze woonden in 
de jaren ‘60 in de Keetenstraat rond 
nummer 15, waar de familie Bezemer 
tegenover woonde op 12c. De kinde-
ren heten Hugo, Fred, Hans, Willem 
en Marijke. Later is de moeder met de 
jongsten verhuisd naar Pernis. Fred 
was vrachtwagenchauffeur en ging 
later naar Spanje en begon een eethuis 
of een café?
En wie heeft het adres van Lidy van 
Brakel. Wij werkten bij Bank Mees 
en Hope. Is ze getrouwd en verhuisd 
naar Hoogeveen? Of Hoogezand? En 
woonde ze in de Amelandsestraat of 
zoiets in die omgeving?
Ook Judith Horstman-de Ru zou ik 
graag nog eens spreken. Ik woonde in 
de Sandelingstraat en zij in Vreewijk, 
in een zijstraat van de Valkeniersweg, 
de Disselstraat? Wij werkten bij NRC-
AD en woonden in onze jeugd op de 
Varkenoordseweg.
Ook ben ik op zoek naar Greta Kruit-

Niessen. Wij waren vriendinnen. 
Onze ouders hadden een booetje in 
de Kreeksehaven-IJsselmonde. Ook 
haar latere man Toon Kruit had daar 
een boot vanaf 1958 tot en met de 
jaren ‘60. Toon Kruit woonde in de 
Walravenstraat.
Tot slot zoek ik Sjaan Lodder-Klaas-
sen. Wij waren vriendinnen vanaf de 
VGLO-school op de Hillevliet 1956 
en onze mannen voeren op de Prins 
Willem van Oranje van de Anthonie 
Vederlijn in 1960. Koos Lodder is la-
ter conciërge of leraar geworden op de 
schippersschool aan de Olympiaweg 
bij Sportdorp.
Mijn vroegere meisjesnaam was 

Hubers en later Lakerveld.

Janine Nini Bezemer
Watermolen 16,
4691 LH Tholen
tel. 0166-606207

Vakantieverhalen nog welkom
Hoewel de eerste van de twee vakan-
tiemaanden er al bijna op zit, kunnen 
we voor de augustusnummers nog wel 
enige leuke vakantieverhalen gebrui-
ken. Liefst met bijbehorende foto’s. 
Toesturen kan naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Man met hoed

Deze foto heb ik omstreeks 1970 gemaakt. Misschien weet iemand wat meer te 
vertellen over de artiest op de Lijnbaan met de zwarte hoed.

D. Harteveld
d.hartingsveldt@upcmail.nl

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.

Koninginnedag
Bij deze alsnog een reactie op Ken je dit nog? Nr.162. Deze foto is ge-
maakt voor de deur van ons toenmalige huis op het Rododendronplein 15 te 
Rotterdam-Schiebroek op Koninginnedag 1965.

P. Ladan
tel. 0513-636750
p.ladan@hetnet.nl

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. scheldnaam voor Hollander; 7. plaats in Gelderland; 12. oneffen (grof); 13. katachtig roofdier; 14. vier ankers wijn; 15. 
per persoon (afk.); 17. schaapkameel; 19. zwemvogel; 21. personeelszaken (afk.); 22. bladgroente; 24. ongeregeld leven 
leiden; 27. jongensnaam; 28. bindmateriaal; 30. cadettenschool in Breda (afk.); 31. eikenschors; 32. model (patroon); 33. 
koeienmaag; 35. gebergte in Zwitserland; 37. dierengeluid; 38. vulkaanmond; 41. graanafval; 42. deel van een ei; 44. wer-
velwind; 46. staaf van gegoten kostbaar metaal; 47. halm van gedorst koren; 48. het geheel van weggebruikers; 49. brand-
kluis; 50. melkklier; 52. pas; 54. strooibiljet; 56. ervaren (afk.); 58. iemand die huizen afbreekt; 61. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 62. scheepsexploitant; 64. bloeimaand; 65. Europeaan; 67. sluw dier; 68. deel van gelaat; 70. bakmengsel; 
72. Spaanse titel; 73. Duitse componist; 76. schuw dier; 77. drietenige luiaard; 78. polikliniek (afk.); 79. putemmer; 81. 
noorderbreedte (afk.); 82. stormloop; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. oefenmeester; 87. tekengerei.
 
Verticaal
1. kledingstandaard; 2. paardenslee; 3. onnozel doodgoed mens; 4. weekdier; 5. bestanddeel van bloed; 6. vergiffenis; 
7. Europees land; 8. gereedschap; 9. landkikker; 10. hare majesteit (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. 
Palestijnse bevrijdingsbeweging (afk.); 18. drinkbeker; 20. boomsoort; 21. voorzetsel; 23. gehoorzaal; 25. groot stuk hout; 
26. familielid; 27. harde trap tegen een bal; 29. gemeentelijk ambtenaar; 32. succes (welvaren); 34. Indische praatvogel; 
36. dikke zoen (omhelzing); 37. reuzenslang; 39. terug (Lat.); 40. iemand die steelt; 42. Engels werpspel; 43. rangtelwoord; 
45. Sociaal Economische Raad (afk.); 46. kleine vrucht; 51. Europeaan; 53. bergweide; 54. borstplaat; 55. salaris; 56. 
droogvloer; 57. fiets (Zuid-Ned.); 59. wandelhoofd; 60. bezem met lange steel; 62. watersporter; 63. tegenstrever (vijand); 
66. vrouwtjesschaap; 67. huid (schil); 69. zwarte kleverige stof; 71. lidwoord; 73. Europese hoofdstad; 74. deel van het 
lichaam; 75. ontkenning; 78. deel van een gevel; 80. koor(dans); 82. rondhout; 85. familielid.

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het alsmaar aanhoudende zonnige weer en luidde:

Is er nog genoeg zonnebrandcreme in huis?

Velen hadden dat goed. Uit alle inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder een exemplaar krijgen toege-
stuurd van het boek ‘Rotterdam Beijerlandselaan Groene Hilledijk in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De 
prijswinnaars zijn: A. Mitchell, M.A. Pilon-Bol, Joke Merrelaar, mevr. W.H. Hermans en C. Hollemans.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf prijzen beschikbaar. Ditmaal gaat het om het boek ‘Rotterdam 

Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw van 
Tinus en Bep de Does. 

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw 
oplossing voor DONDERDAG 2 AUGUSTUS 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.deoudrot-
terdammer.nl
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61 48 83 63 70 56 7 43 7 66 18 84 40

44 31 73 46 20 65 29 71

75 51 19 86 58 28 83 1 87 35 6 43 81

Horizontaal  1. scheldnaam voor Hollander; 7. plaats in Gelderland; 12. oneffen (grof); 13. katachtig
roofdier; 14. vier ankers wijn; 15. per persoon (afk.); 17. schaapkameel; 19. zwemvogel; 21. personeels-
zaken (afk.); 22. bladgroente; 24. ongeregeld leven leiden; 27. jongensnaam; 28. bindmateriaal; 30. cad-
ettenschool in Breda (afk.); 31. eikenschors; 32. model (patroon); 33. koeienmaag; 35. gebergte in Zwit-
serland; 37. dierengeluid; 38. vulkaanmond; 41. graanafval; 42. deel van een ei; 44. wervelwind; 46.
staaf van gegoten kostbaar metaal; 47. halm van gedorst koren; 48. het geheel van weggebruikers; 49.
brandkluis; 50. melkklier; 52. pas; 54. strooibiljet; 56. ervaren (afk.); 58. iemand die huizen afbreekt; 61.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. scheepsexploitant; 64. bloeimaand; 65. Europeaan; 67. sluw dier;
68. deel van gelaat; 70. bakmengsel; 72. Spaanse titel; 73. Duitse componist; 76. schuw dier; 77. drie-
tenige luiaard; 78. polikliniek (afk.); 79. putemmer; 81. noorderbreedte (afk.); 82. stormloop; 83. dophei-
de; 84. rivier in Utrecht; 86. oefenmeester; 87. tekengerei.

Verticaal  1. kledingstandaard; 2. paardenslee; 3. onnozel doodgoed mens; 4. weekdier; 5. bestanddeel
van bloed; 6. vergiffenis; 7. Europees land; 8. gereedschap; 9. landkikker; 10. hare majesteit (afk.); 11.
periode van mooi weer voor de herfst; 16. Palestijnse bevrijdingsbeweging (afk.); 18. drinkbeker; 20.
boomsoort; 21. voorzetsel; 23. gehoorzaal; 25. groot stuk hout; 26. familielid; 27. harde trap tegen een
bal; 29. gemeentelijk ambtenaar;  32. succes (welvaren); 34. Indische praatvogel; 36. dikke zoen (omhel-
zing); 37. reuzenslang; 39. terug (Lat.); 40. iemand die steelt; 42. Engels werpspel; 43. rangtelwoord; 45.
Sociaal Economische Raad (afk.); 46. kleine vrucht; 51. Europeaan; 53. bergweide; 54. borstplaat; 55.
salaris; 56. droogvloer; 57. fiets (Zuid-Ned.); 59. wandelhoofd; 60. bezem met lange steel; 62. water-
sporter; 63. tegenstrever (vijand); 66. vrouwtjesschaap; 67. huid (schil); 69. zwarte kleverige stof; 71. lid-
woord; 73. Europese hoofdstad; 74. deel van het lichaam; 75. ontkenning; 78. deel van een gevel; 80.
koor(dans); 82. rondhout; 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

Bedankje
10 juli 1963 op naar het stadhuis in 
Rotterdam, we gaan trouwen. Helaas 
is het vanwege de metro bouw niet 
mogelijk om door de hoofdingang te 
gaan. Nu 55 jaar later gaan we weer 
naar het stadhuis, uit nostalgie om nog 
eens te zien waar het begon Ook nu 
kunnen we alleen door de achter in-
gang naar binnen want de Coolsingel 
ligt weer open. We worden vriendelijk 
ontvangen door de gemeente ambte-
naren van het stadhuis ze leiden ons 
rond en we maken foto’s aan de hand 
van onze oude trouw reportage. Wat 
een fantastische mensen om zo mee te 
leven met ons. We kregen nog enkele 
geschenken mee over de geschiede-
nis van Rotterdam en een doos met 
chocolade. Vanaf deze plaats willen 
we nogmaals onze hartelijke dank 
uitspreken aan de geweldige dame die 
ons heeft geholpen namens Ted Det-
tingmeijer en Franny van der Hek.

Ted Dettingmeijer
tel. 06-19177750
dettingmeijer.ted@gmail.com

Vakantieherinnering
Zelf nog maar kort terug van vakantie, 
trof ik in de nieuwste O.R. een 
aantal vakantieverhalen, die bij mij 
de nodige herinneringen opriepen. 
Bijvoorbeeld het volgende. Ik was 12 
jaar en met alleen een vader met een 

klein tabakswinkeltje in Overschie, 
zat er geen gezinsvakantie in. De 
winkel sluiten, geen inkomsten en al 
helemaal geen vakantiegeld, dat kon 
gewoonweg niet. En wij waren niet 
de enige familie waarbij geen sprake 
was van een vakantiereis. Waar het 
vandaan kwam weet ik niet (er werd 
in die tijd niet zoveel overlegd met 
kinderen), maar er werd besloten 
dat ik in augustus twee weken naar 
Kinderkamp Gilze-Rijen zou gaan. Ik 
denk dat het uitging van de Gemeente 
Rotterdam en het zal wel voor kinde-
ren zijn geweest die anders om diverse 
redenen, niet op vakantie konden. 
Van te voren werd je op een avond 
ergens in Rotterdam verwacht voor 
een ‘onderzoek’. Er werd o.a. in je 
haar gekeken, ongetwijfeld of je geen 
luizen of onsmakelijke huidaandoe-
ning had. Toen de dag van vertrek 
aanbrak werden er honderden meisjes 
door hun familie gebracht naar het 
viaduct van Station Blaak waar een rij 
bussen ons opwachtte om ons naar het 
kamp te brengen. Aangekomen op het 
terrein werden we in groepen van 24 
meisjes verdeeld over een grote kring 
van tenten. Elke groep kreeg een eigen 
leidster en er waren 2 hoofdleiders. 
Eén van hen bleek een erg strenge 
man te zijn. Als je ‘s-avonds in de tent 
herrie bleef maken werd je door hem 
rigoreus een poosje buiten gezet. In de 
tenten lagen stromatrassen. Deze wa-

ren al gevuld door de jongensgroepen 
die voor de meisjes al 2 weken in het 
kamp waren geweest. Wel moest je je 
meegebrachte kussensloop vullen met 
stro. Omdat ik het prikken van dat stro 
niet fijn vond heb ik de 3 jaren erna 
telkens mijn eigen kussen van thuis in 
mijn bagage gepropt.
Dagelijks was er reveille. Dat bete-
kende snel opstaan en met je groep 
aantreden op het middenveld voor de 
ochtendgymnastiek. Dan in de grote 
eetzaal het ontbijt en gezamenlijk de 
tent netjes opruimen. En dat werd 
streng gecontroleerd. Er zat zeker nog 
iets van educatie in deze vakantie. 
De dag brachten we door in de na-
tuur. Groepsgewijs verlieten we luid 
zingend het terrein en inderdaad, het “ 
potje met vet” passeerde meermalen, 
evenals “hoog op de gele wagen” en 
de “zevensprong”. Ik heb mijn keel 
schor gezongen. We speelden heel de 
dag in de natuur en elk jaar gingen 
we met alle groepen één dag naar het 
buitenzwembad bij Dongen. Ik had 
totaal geen heimwee en heb enorm 
genoten van die weken, totaal 4 maal. 
De laatste keer was ik 15 en eigenlijk 
te oud. Sommige van de kleintjes 
zagen me al aan voor een leidster. 
Thuisgekomen vroeg mijn vader of ik 
blij was om weer thuis te zijn, waarop 
ik om hem niet teleur te stellen, maar 
bevestigend antwoordde, maar toen 
had ik eigenlijk wel heimwee en wel 

naar het kinderkamp van Gilze-Rijen.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Litteken
Toen mijn vrouw afgelopen weekend 
De Oud Rotterdammer aan mij gaf 
(zij had hem al gelezen want ze is 
verslaafd aan deze krant) schrok ik 
wel even. Op de voorpagina stond 
daar de tram waarin ik de eerste trau-
matische gebeurtenis van mijn leven 
heb beleefd. Omdat het ruim zestig 
jaar geleden is gebeurd, weet ik niet 
precies meer welk jaar het is geweest. 
Ik denk dat het 1955 of 1956 was. 
Het was in ieder geval op Tweede 
Pinksterdag.
Ik had een bezoekje gebracht aan mijn 
tante in Numansdorp. Het was een 
mooie zonnige dag. Op de terugweg 
zat ik op het balkon van de eerste 
wagon achter de stoomlocomotief. 
Het was zo’n wagon met van die 
klaphekjes waarover je mooi kon 
leunen en daardoor goed kon zien wat 
er langs en voor het spoor allemaal 
gebeurde. Op een gegeven moment 
gaf de machinist drie stoten af met 
de stoomfluit. Nieuwsgierig ging ik 
over het hekje kijken waarom er was 
gefloten. Ik zag ongeveer honderd 
meter voor de locomotief een fietser 
naast het spoor op zijn fiets rijden. 
Hij bleef doorfietsen na het fluiten, 

langzaam. Toen we dichterbij waren 
gekomen gaf de machinist nog een 
fluit maar de fietser bleef doorrijden. 
Pas toen we heel dichtbij waren 
probeerde de fietser opeens af te stap-
pen, maar de man ging slingeren en 
verloor zijn evenwicht en viel voor 
de locomotief op het spoor… Ik zag 
zijn benen onder mij doorgaan. Ik 
ben toen zo van streek geraakt en ben 
hysterisch gaan gillen. Omstanders uit 
de wagon hebben me enigszins weten 
te kalmeren. Na enkele uren stilstaan 
(het slachtoffer moest door hulpverle-
ners lopend op een draagbaar worden 
afgevoerd) zijn we in de Stieltjesstraat 
aangekomen.
Het gebeuren heeft denk ik m’n hele 
leven een litteken achtergelaten. Het is 
een intens gevoel van machteloosheid. 
Ik heb veel in het verkeer gezeten in 
m’n leven. Dar heb ik nog vele malen 
hetzelfde gevoeld. Als ik een aanrij-
ding zag aankomen en niet kon ingrij-
pen sloeg de schrik en machteloosheid 
weer toe. Gelukkig hebben we nu een 
trauma-team dat mensen opvangt na 
zeer ingrijpende gebeurtenissen.

Daan van As
mardanas@kpnmail.nl

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