
1970 moet het geweest zijn! 
Het jaar dat geheel Nederland 
in een collectief orgasme 
klaarkomt op de prestaties 
van een eenvoudig arbeiders-
cluppie uit Rotterdam Zuid 
(tóen nog! Goaltje Ove...). 
En óók is het ‘t jaar dat ík 
met m’n eerste liefje (Pam) 
aan de Maashaven lig en mij 
realiseer dat we hier gevaar-
lijk dicht bij huis bivakkeren. 
Helaas! Want misschien is ‘t 
maar 8 kilometers naar ons 
dorp. Hooguit? En dat jeukt 
bij m’n pa. Dat weet ik zéker!

Maar gelukkig liggen we (Pam, ik, 
én mijn vader dus) te búnkeren in 
diezelfde Maashaven. Búitenom langs 
een zeeschip, waardoor pa’s gewenste 
avondje -even snel bij moeder’s pap-
pot langs- schier onmogelijk wordt 
en ik mij alsnóg in mijn element voel. 
Want eigenlijk niét -nee nóóit- wil 
ik nog scheiden van mijn geliefde 
Pammetje.
Met pa meevaren aan boord van de 
Pam-34 betekent immers: VAKAN-
TIE!

Thuiswedstrijd
Het zijn de móóiste vakanties die je je 
kunt voorstellen. De Hollandse wate-
ren afschuimend richting de PZEM in 
Vlissingen, de Hoogovens Ijmuiden, 
naar Roermond, Winschoten of noem 
maar op. Soms naar Duitsland en 
België ook. Maar vanavond gewóón 
een bunkeringetje Rotterdam. Een 
thuiswedstrijd voor pa. Althans bijna 
dus.
“Kom…”, hoor ik hem in de stuurhut 
zeggen, “we gaan je moeder maar bél-
len dan. Én!…” voegt hij er met een 
mysterieuze glimlach aan toe, “je lijkt 
me wel groot genoeg nú? Dan zal je 
wat beleven straks!”
En och ja, dat zal! Want per definitie 
vind ik bellen vanaf de 34 spannend.

De telefoon anno-1970 bungelt im-
mers nog met een gekringeld snoertje 
aan de muur en dus betekent dat méé 
de wal op en de króeg in! Met een 

flesje limonade daar altijd, een zakkie 
Duyvis-nootjes erbij (want kleine 
zakjes chips bestaan nog niet) en een 
paar kwartjes voor in de Jukebox als 
pa achter de toog bellen is.
Met dat mooie vooruitzicht worstel ik 
m’n kleine lijf met plezier vanaf de 34 
via de touwladder naar boven. Langs 
de gladde stalen romp van ‘t zeeschip 
een meter of acht omhoog slingerend. 
Een acrobatisch kunstje altijd. Wel 
tien keer zo wiebelig als touwklimmen 
met gym op school bijvoorbeeld. En 
dus vind ik het dés te knapper dat pa 
op nog géén meter onder me meeklau-
tert. “Als je valt, váng ik je!”, hoor 
ik hem -zoals altijd dan- mij gerust 
stellen (het is onvoorstelbaar hoe lenig 
pa was? Ondanks die korte kromme 
pootjes en kogelvormige bierbuik 
-voornamelijk gevuld met kroket-).

Katendrecht
Bovenaan over de railing geklommen, 
steken we het dek over. Dwars tussen 
de bedrijvigheid van het lossen van 
het zeeschip door. Temidden van het 
wild slingerend stukgoed, dat na een 
brul vanuit ‘t ruim, de kade op wordt 

gehesen.
Aan de andere kant van ‘t dek zakken 
we via de gangway snel weer naar 
beneden. De kade op; alwaar we het 
donkere haventerrein oversteken, de 
nachtportier groeten, en hoppa... vou-
lez vous coucher avec moi... ik opeens 
met mijn kleine achtjarige beentjes in 
hartje Katendrecht sta! Of eigenlijk 
ÓP Katendrecht -zoals Rotterdammers 
plachten te zeggen- waar zich direct 
een wónderwereld voor me opent.

Zweterige buurt
Omgeven door alleen maar zeebon-
ken, kijk ik m’n ogen uit als klein 
opneukertje. Want hier móet ik eerst 
toegeven: je hebt kléin, kleiner, 
kleinst, en dán kom ik pas! Dit school-
jaar sta ik dagelijks (met mede-dwerg 
Peter van Rossum) hélemaal úiterst 
links van de in hoogte oplopende klas-
genootjes: op de klassenfoto pleuren 
we er samen zelfs nét niet af.
En om liever in zwoele vakantiesferen 
te blijven dus... ik lijk wel op een soort 
kermis verzeild!
Midden in een kleine, zweterige buurt 
vól café’s onder een -geen enkele 

uitgezonderd- sfeervolle gloeiende 
roodroze verlichting.

Het is een gezellig gezicht in het don-
ker mag ik wel zeggen. Voor het eerst 
lees ik het woord -TATTOO- en zie ik 
iets verderop dat je zelfs chinéés kunt 
eten in dat kleine kikkerland van ons 
(en nog wel zó dicht bij huis zelfs).
Ook hoor ik een hoop gelach, gezang 
en klinken er vreemde talen uit uit-
nodigend openstaande deuren. Maar 
vooral valt het mij op ... dat ik overal 
zoveel lieflijk-lachende, maar vréémd-
geklede moedertjes achter de ramen 
zie dartelen?

Schaapachtig
“Wél?... Wat vind je er van Leen-
dert!…” roept pa ondertussen triom-
fantelijk “Dit is nu De Kaap! De rosse 
buurt van Rotterdam!”
“De rosse buurt?”, herhaal ik schaap-
achtig... de kern van dat rossige 
(behalve de verlichting) niet helemáál 
vattend?
Maar begrijpelijk okay, met m’n acht 
levensjaartjes!
En dat terzijde ook, want wat ik pas 

echt -nee echt helemáál- niet snap is 
dat we zo’n gezellig rosse cafeetje niet 
instappen dan!

Nee, Pa verricht zijn telefoontje 
vanavond doodordinair vanuit een 
telefooncel midden op het (Deli)plein, 
waar ik verdrietig ál mijn jukebox-
kwartjes een voor een de telefoon in 
zie rollen... Lullig man!

En nóg dommer vind ik het dat ik 
mijn vader “HÓU VAN JE!” door de 
telefoonhoorn hoor brullen, terwijl 
ik ‘m schálks naar de overkant zie 
knipogen!

Of heb ik mij dit laatste (tóch al een 
klein erotisch beetje) verbeeld?

Leen de Vries
Ozingastraat 446
3195 SL Pernis
06 - 1399 3956
lenco.frigo@gmail.com

Vakantie in de rosse buurt
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIEWEKEN VOOR SENIOREN

Tel: 013 528 2555 | GSM: 06 300 21 776 | info@hoteldepaddestoel.nl | www.hoteldepaddestoel.nl

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN OISTERWIJK!
HUISELIJKE SFEER - UITMUNTENDE KEUKEN - KAMERS MET EIGEN TERRAS

 

 NOG BESCHIKBAAR: MIDWEEK VAN 24 TOT 28 SEPTEMBER
O.B.V. EIGEN VERVOER MET DAG EN 
AVOND PROGRAMMA 

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!
ONS KERST ARRANGEMENT IS WEER BESCHIKBAAR! 
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W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

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

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

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger 

nodig die met  een enkel woord begrijpt wat 

de wensen zijn. Die kan bogen op een 

jarenlange ervaring. 

Die weet dat juist de kleinste details 

zo belangrijk zijn. Onze mensen 

staan klaar als het nodig is.

Michel Aalberts
LO G I S T I E K  P L A N N E R

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

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger 

nodig die met  een enkel woord begrijpt wat 

de wensen zijn. Die kan bogen op een 

Die weet dat juist de kleinste details 

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!!

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

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

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

‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA



ren, om te ondervinden wat er ontbrak 
of beter kon, en leverden hun verlang-
lijstje in bij de fabrikant, Bingham & 
Co in Schiedam, bekend van dekkle-
den, markiezen en dergelijk degelijk 
doek. De tent moest 25 centimeter 
hoger worden om erin te kunnen staan. 
Een zogenoemde A-stok verving de 
hinderpaal in de ingang. Langs de ran-
den rondom het slaapgedeelte kwamen 
twaalf zakjes voor persoonlijke spul-
len, twee per persoon (Mijn moeder 
stond erop dat de drie jongens er niet 
alleen hun zakmes, konijnenschedels 
en mooie steentjes in deden, maar ook 
hun stinksokken).

Imperiaal
Voor onze eerste kampeervakantie re-
den we van Kralingen naar Bretagne, 
in de 2 CV die mijn moeder van de 

hare mocht lenen. Tent, grondzeil en 
ijzeren stokken gingen in drie grote 
tentzakken op de speciaal gemaakte 
imperiaal op het dak, evenals de 
zelfgekluste kist met rijst, kruiden, 
suiker, pindakaas etc. Na aankomst 
klapte je deze voorraadkist open tot 
voorraadkast. Mijn vader schroefde 
de achterbank los van het chassis 
(één vleugelmoer) en zette hem in de 
kelder. De twee voorstoelen bleven, 
want dat waren zeer comfortabele 
kampeerstoelen. De vier kinderen 
zaten achterin, op de slaapzakken en 
tassen met kleren. We zongen liedjes, 
deden Wat zeg je van mijn vriend en 
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
Met zijn zessen in een zwaarbeladen 2 
CV. De wijzer van de snelheidsmeter 
(in een rond klokje, links bij de voor-
ruit) kwam niet boven de 60 kilometer 
per uur. Heuvel-op moest iedereen, 
behalve de bestuurder, uitstappen en 
achter de omhoog kruipende Eend aan 
lopen. Soms zelfs duwend.
Heen- en terugreis kostten elk een 
week. Elke middag die tent opzetten 
en de volgende ochtend weer afbre-
ken, tentdoek en grondzeil schoon en 
droog inpakken.

Luieren
Wij stonden nooit op campings. Mijn 
ouders zochten op de gedetailleerde 
Michelinkaart onze eigen kampeer-

plaatsjes, volgens twee criteria: a) 
langs stromend water, om te kunnen 
wassen/zwemmen en (iets verder 
stroomafwaarts) te kunnen poepen, 
liefst zittend op een overhangende tak, 
zodat je je eigen drol kon zien weg-
drijven, en b) niet zichtbaar vanaf de 
weg, want dan heb je in een mum van 
tijd buren en die wilden we nou juist 
níet. Zodra de tent was opgezet, ging 
mijn moeder op zoek naar de eigenaar 
van het terrein. Meestal een boer die 
alles best vond, zeker als we melk en 

eieren van hem kochten. Er bleef een 
week over om te luieren in Bretagne. 
Nou ja, luieren: stadjes, musea en 
kathedralen bekijken.
Frankrijk bleef jarenlang onze 
vakantiebestemming - steeds een 
andere regio. De kinderen groeiden, 
het vervoermiddel groeide mee en 
er kwam zelfs een aanhangwagentje. 
Niet alle kinderen zijn besmet met het 
kampeervirus, maar onze ouders ble-
ven hun hele leven kamperen, in hun 
laatste jaren met een oud VW-busje. 

‘s Nachts de achterklep omhoog, de 
benen op een uitschuifplank naar 
buiten gestoken om languit te kunnen 
liggen. Ze reden er als zeventigers nog 
mee naar Jordanië en terug. Nooit op 
campings, altijd vrij. Gevaar bestond 
nog niet.

Jan Daan Hillen
Molenvijver 36b
3052 HD Rotterdam
06-2418 6232
www.tkstschrvr.nl

Altijd vrij kamperen in Frankrijk
De kop ‘Vakantie begon al 
met de reis er naartoe’ op de 
voorpagina van De Oud-Rot-
terdammer van 10 juli deed 
mij terugdenken aan de kam-
peervakanties in mijn jeugd.

Onze ouders hadden elkaar voor hun 
koperen bruiloft in 1959 een tent ca-
deau gedaan, om met hun vier kinde-
ren (toen 13, 11, 8 en 3 jaar) te kunnen 
kamperen. Zo’n zwaar katoenen geval, 
met ijzeren palen. Ze gingen eerst een 
weekje met zijn tweeën proefkampe-
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Wij waren in Azië, alwaar het trouwens 
ook veertig graden was. Ik kan er niet 
te veel over vertellen, want u gaat het 
allemaal op de televisie zien, vanaf 4 
september 7 dinsdagen om half negen 
bij RTL 4. Nooit gedacht dat ik op mijn 
ouwe dag nog eens op prime time zou 
zitten. Het programma dat we maakten 
zou “Vier ouwe lullen en een jonge 
meid” hebben kunnen heten, maar 
de naam is geworden “Beter laat dan 
nooit”. We hebben drie weken lang een 
aantal dingen gedaan “die we altijd 
nog eens hadden willen doen”. Daartoe 
gingen we op reis, vier zeventigers, be-
halve ondergetekende, Barry Stevens, 
Peter Faber en Willibrord Frequin. Voor 
het contrast was er dus die jonge meid 
bij in de persoon van Olcay Gülcen, 
ik weet niet of ik het helemaal goed 
schrijf, we noemden haar Ollie.

We vlogen naar Tokio, waar we allerlei 
avonturen beleefden. Tokio is een 

ongelofelijk grote stad met duizenden 
mensen op straat en onwaarschijnlijk 
druk verkeer. Waar we ons ook in heb-
ben begeven, u zult wel zien hoe.

Toen vlogen we naar Vietnam, de 
hoofdstad Ha Noi. Ik was erg benieuwd 
naar dat land, met hun jarenlange 
oorlog nog vers in mijn geheugen. 
Daar is niets meer van te zien, tot mijn 
verbazing, want de stad is toch enorm 
gebombardeerd. “We bombarderen ze 
terug naar het stenen tijdperk”, ik weet 
nog goed dat de dappere Amerikaanse 
opperbevelhebber generaal Westmore-
land (What’s in a name) dat zei. Nou, 
even later waren de Amerikanen eruit 
geflikkerd door de kleine Vietnamees-
jes, net zoals eerder de Fransen. Ik 
heb een enorme bewondering voor die 
mensen, als je naar de oorlog vraagt 
zeggen ze glimlachend “Longtimeago” 
en beginnen over iets anders. En ze zijn 
niet terug naar het stenen tijdperk, maar 

bijvoorbeeld de tweede rijstexporteur 
van de wereld. Natuurlijk deugt er 
nog van alles niet, maar dat is niet zo 
gek voor een land dat pas veertig jaar 
bestaat. En geen spoor van rancune 
tegenover westerlingen.

Toen door naar het prachtige Thailand, 
met zijn theeplantages en olifanten. 
Onvergetelijk. De reis werd afgesloten 
in Sri Lanka, het vroegere Ceylon. 
We waren daar in een Safaripark aan 
de kust, waar de gids ons vertelde dat 
op de plaats waar wij stonden met de 
Tsunami 47 toeristen waren verdron-

ken, maar dat ze geen enkel verdronken 
dier hadden aangetroffen, die hadden 
de ramp aangevoeld en waren het land 
in getrokken. Nou u en dan ik weer.

Het was al met al een fantastische reis, 
en ik hoop en verwacht dat het ook een 
heleboel leuke televisie gaat opleveren.

Beter laat dan nooit
Zo, ik heb u een aantal malen in de steek moeten laten, maar 
behalve het hete weer gaat alles nu weer terug naar normaal. Dat 
weer is trouwens ongelofelijk, ik kan me niet herinneren ooit zo’n 
lange tijd van hitte en zon te hebben meegemaakt. En dan was ik 
er de eerste drie weken niet eens bij vanwege beslommeringen, 
waardoor ik ook niet voor dit onvolprezen blad kon schrijven.
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Het verkeer in Tokyo is een gekkenhuis
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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

Geen mens is 
hetzelfde. Dat beseffen 
wij als geen ander. 
Daarom gaan wij uiterst 
secuur om met al uw 
wensen. Zo geven we 
de gewenste kleur aan 
uw uitvaart en wordt u 
herdacht zoals u bent.

onderdeel van
onderdeel van

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

WWW.CVU.NL

Herdacht 
worden 
zoals u 
bent

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89 
24 uur per dag bereikbaar

Voor informatie
0800 - 288 22 55
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Voor informatie
0800 - 288 22 55

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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All Inclusive Hotel de ElderderschansAll Inclusive Hotel de Elderderschans  

Aardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland    50% 50% KORTINGKORTING  

Riviercruises over Europa’s mooisteRiviercruises over Europa’s mooiste  

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

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

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

All Inclusive Hotel AltastenbergAll Inclusive Hotel Altastenberg  

Sauerland / Duitsland Sauerland / Duitsland 30% 30% KORTINGKORTING  

Vakantie Voordeel Tips  All Inclusive BusreizenAll Inclusive Busreizen  

RiviercruisesRiviercruises  

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

  

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

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



 Ken je dit nog? Een demonstratie in Rotterdam. Op een plaats waar vaker werd gedemonstreerd in de 
jaren zestig. Weet u nog waar en wanneer dit was? En waar het om ging? Om Griekenland, dat wordt uit 
de spandoeken wel duidelijk. Wat was er aan de hand? Waarom kwamen de mensen juist naar deze plek? 
Was u er toevallig bij of heeft u er herinneringen aan? Wij zijn weer razend benieuwd naar uw verhalen, 
anekdotes en herinneringen. Schrijf ons! Dat kan 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.   

  Hannie Mulders-Weeda: “De foto van Ken je dit 
nog nr. 168 is volgens mij Jeugdland. In mijn 
tijd, ik ben van 24 augustus 1952, had je op mijn 
school een zomervakantie van vier weken; dat 
noemde je toen ‘de grote vakantie’. En dan had 
je altijd Jeugdland. Eerst in de Energiehal, waar 
nu de universiteit van het emc staat; later in de 
Ahoy-hal. Ik ging hier van mijn achtste tot mijn 
twaalfde jaar altijd naartoe. Er was een poppen-
dokter en, zoals je op de foto ziet, een gedeelte 
waar je kon typen. Ook was er een verkeerstuin; 
daar reden van die RET-bussen in het klein en 
je kon er fi etsen. Er was een gedeelte, waar 
je je haar kon kappen, een winkel met allerlei 
boodschappen, dus kortom wat er in de grote 
mensenwereld allemaal gebeurde, kon je als kind 
daar naspelen. Veel dingen ben ik vergeten, maar 
er zijn ongetwijfeld mensen, die zich andere 
dingen herinneren. Ook kon je een consump-
tiekaart kopen, als je een kaartje voor de entree 
kocht. Ik herinner mij, dat je een bon had voor 
een krentenbol, een banaan, een pakje melk en 
een fl esje coca cola. Verder weet ik het niet meer. 
Wel dat mijn straatgenootjes en ik het altijd elk 
jaar weer hartstikke leuk vonden. Een heel leuke 
herinnering.”

    Peter Oole: “Natuurlijk ken ik dit nog! Jeugdland, 
daar keek je naar uit. Ik denk dat ik de eerste 
keren nog naar de ouwe Ahoyhallen achter het 
Hofplein ben geweest. Daar werden we met de 
dienstbus van mijn vader, die bij het GEB werkte, 
heengebracht. Later ben ik ook in het nieuwe 

Ahoycomplex geweest. Nog veel later ben ik 
weleens mee geweest als begeleider van mijn 
neefje, Martijn, zoontje van mijn zus en zwager. 
Een hele dag kon je er vertoeven. Grote Rot-
terdamse en nationale bedrijven hadden een eigen 
activiteit. De RET, de Roteb, VVN, de PTT, maar 
als ik het goed heb ook het Vrije Volk (ik denk dat 
daar de typemachines van waren), pretparken en 
dierentuinen en als ik me niet vergis verschillende 
omroepen!? Je had kook-, teken- en knutselhoe-
ken. Ik vond een sieraad maken en emailleren erg 
spannend, maar ben ook weleens thuis gekomen 
met een soort krukje/bijzettafeltje, dat ik in de 
schuur van mijn opa nog rood gelakt heb. Het 
heeft nog jaren op mijn kamer gestaan, tot het 
van ellende in elkaar stortte. Het mooiste dat ik 
mij herinner is de consumptiekaart, die wij altijd 
mochten kopen van mijn moeder. Voor mijn ge-
voel kon je op deze consumptiebonnen van alles 
krijgen: een krentenbol van fi rma Van der Meer 
& Schoep, een Chiquitabanaan, een Venzreep (of 
was het een koetjesreep?), een rol King peper-
munt of een rol Faam, een Mars of Milkyway, een 
tetraverpakking van de Melkunie, de Jaffa of Sun-
kist (of was het nou een fl esje Hero limonade?). 
En volgens mij was er ook altijd wel ergens een 
sleutelhanger of een speldje en veel later een 
sticker te bemachtigen. Mooi was dat er ook altijd 
een speciale gast was op Jeugdland. Iemand van 
tv, uit één of andere jeugdserie, vreselijk span-
nend was dat om Bromsnor of Pipo de Clown live 
mee te maken. Prachtige herinneringen aan dus.”

    Ruud Kuipers: “Jeugdland in Rotterdam Ahoy 
en het bestaat dit jaar 60 jaar. Het was bedoeld 
voor kinderen van kansarme gezinnen die niet op 
vakantie konden. Er was van alles te doen; klim-
men, klauteren, dingen maken en sporten; zelfs 
bokswedstrijdjes. Eigenlijk alles wat je thuis niet 
kon. Op een gegeven moment was de formule 
een beetje achterhaald en stopte de gemeente 
ermee. De naam veranderde in Kids Adventure. 
Later organiseerde de gemeente het weer en 
werd het Jeugdvakantieland. Sinds een paar jaar 
organiseert een evenementenbureau het en is de 
populariteit weer gestegen. Ik hoop dat dit nog 
heel lang blijft bestaan, want spelen, samenwer-
ken en bewegen is goed voor de kinderen; het is 
tenslotte onze toekomst.”

    Rene Koopman: “Jazeker, dit is Jeugdland in de 
Ahoyhallen. Elke zomer in de jaren 1975 tot ‘80 
was ik er vaak. Zeker op het achterterrein, waar 
je in de verkeerstuin kon skelteren. Er was binnen 
ook veel klei- en knutselwerk, heerlijke tijd.”

    Fred Wallast: “Leuk om zelf ook eens een herin-
nering te delen. Als kind verbleef ik elke vakantie 
wel een paar dagen op Jeugdland. Ik heb er 
kennis gemaakt met Brinta, waarmee ik tot op de 
dag van vandaag elke dag ontbijt. Op Jeugdland 
kon je heerlijk rommelen en leuke dingen doen of 
maken. Er ging bijna geen bezoek voorbij zonder 
dat je iets fabriceerde; een asbak kleien, een 
vliegtuigje timmeren of een krans vlechten. Dat 
ging trots mee naar huis, waar het meestal al snel 
in de prullenbak verdween.
Vele jaren later bemande ik als PTT-medewerker 
de stand van de Post. De kinderen konden er 
rondrijden in een posttrapauto, nadat ze een 
kaartje hadden geschreven aan opa en oma en 
vader en moeder. Die kaart reden ze dan met de 
trapauto naar de brievenbus, die wij elke dag 
moesten legen, zodat ze de volgende dag bij de 
geadresseerde bezorgd konden worden.”

    Astrid Roetman de Vos: “Ja, dat was in de Ener-
giehal in Rotterdam, vlakbij het oude Dijkzigt 
ziekenhuis. Ik ging vaak een hele dag naar Jeugd-
land. Voor 1 gulden kocht je een kaart en daar kon 
je lekkere dingen voor halen; op de plaatjes stond 
wat je kon nemen. Een banaan of een ijsje en dan 
werd dat plaatje eraf gescheurd. En wat vond ik 
typen leuk, was meestal het eerste dat ik ging 
doen, want ik wist al jong dat ik op kantoor wilde 
werken. Was een hele leuke tijd in Jeugdland.”

    Monique Schouten: “Jeugdland in de Ahoy-
hallen. Een feest der herinnering. Het grote 
verkeersplein waar met skelters gereden werd, 
zelf poffertjes bakken en ze met een klont boter 
en poedersuiker verorberen, fi etsen voor het 
GEB, de tuintjes waar je kon wroeten in de aarde, 
fröbelen aan de knutseltafels en dan halverwege 
de dag met je consumptiebonnetjes iets te eten 
en drinken halen. En na zo`n indrukwekkende en 
inspannende dag, moe maar voldaan, lopend naar 

huis om je ouders in geuren en kleuren te vertel-
len hoe leuk het was en of je snel nog eens mocht. 
Het was er heerlijk en staat nog steeds hoog in 
mijn top-10 van favoriete jeugdherinneringen.”

    Jan van Buren: “Ik herken Jeugdland dat elke 
zomer in de Ahoyhal werd georganiseerd door de 
Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Rot-
terdam. Je kon hier leuke en leerzame activiteiten 
doen, zoals op de foto, leren typen, de verkeers-
tuin, paardrijden of aan judo doen, creatief of 
culinair bezig zijn, er was een poppendokter, bij 
de brandweer kon je met de brandslang een wed-
strijdje balspuiten en meer van dit soort dingen. 
Ik ben hier vaak met mijn oma naartoe geweest 
en later met mijn oudste zus, Ria. In 1973 (ik was 
twaalf) was er een stand van Het Vrije Volk waar 
ons werd gevraagd of wij een week verslaggever 
wilden zijn om een pagina samen te stellen met 
artikelen over wat zich op Jeugdland afspeelde, 
gezien door de ogen van de deelnemers. Samen 
met vijf andere jongeren tussen de twaalf en 
vijftien jaar (Eddie Tahihatu, Marcella Rijken, 
Heleen Hameete, Tony Ottervanger, Douglas 
Blommaert, Ria van Buren) vormden wij ‘De 
Jeugdlandredactie’. Wij mochten min of meer zelf 
bepalen welk onderwerp we wilden behandelen 
of wie we gingen interviewen en wat we ook 
wel speciaal vonden was dat we voor de moeite 
consumptiebonnen kregen die we op Jeugdland 
konden besteden. Zelf heb ik een praatje mogen 
maken met Ab Hofstee, ook wel bekend als 
postbode Paulus uit Oebele, die daar dagelijks  
optrad. Met elkaar hebben we diverse artikelen 
gemaakt en daarbij kregen we assistentie van een 
echte persfotograaf. Mijn zus en ik vonden het 
extra leuk, omdat onze vader Klaas in die tijd 
typograaf was bij het Rotterdams Nieuwsblad en 
wij nu ook wat voor een krant deden. Met de hele 
groep hebben we ook nog een interview mogen 
hebben met de toenmalig leider van Jeugdland, 
de heer Zimmerman. Al onze artikelen werden 
uiteindelijk tot een hele pagina samengesteld die 
in het Vrije Volk van donderdag 2 augustus 1973 
werd uitgegeven. Ik vond dit één van de leukste 
dingen die we daar hadden gedaan en heb deze 
pagina nog steeds in mijn bezit.” 

   

 Jeugdland; paradijs voor avonturiers   
  De Ken je dit nog-vraag in De Oud-Rotterdammer van 10 juli leverde, zoals verwacht, een stroom reacties op. Niet zo vreemd, 
want praktisch elke Rotterdammer zal menig daagje hebben doorgebracht op dit jeugdfestijn dat elke zomer in Ahoy (voor-
dien in de Energiehal) werd georganiseerd om de zomervakantie voor de thuisblijvers op te vrolijken. Het was ieder jaar een 
feest, zowel voor de allerkleinsten als voor de al wat oudere kinderen. Lees verder en geniet mee .
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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

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

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,-

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Historisch Krakau
8-daagse busreis 

Frankenland en het Steigerwald
6-daagse busreis 

Torquay aan de Engelse Rivièra
7-daagse busreis 

Rome en de Golf van Napels
8/12-daagse vlieg-busrondreis

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

Het Duitse Ertsgebergte en Praag
8-daagse busreis

Schiereiland Sorrento
8-daagse vlieg-busreis

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

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

Reiscode: efkau02

Reiscode: ebebr02

Reiscode: ebtrq03

Reiscode: evit412

Reiscode: evmds02

Reiscode: ebasc01

Reiscode: evpmi03

vanaf € 469*
p.p. 

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 549*
p.p. 

vanaf € 699*
p.p. 

vanaf € 699*
p.p. 

vanaf € 569*
p.p. 

vanaf € 659*
p.p. 

 Excursie- en rondreizen met gegarandeerde vertrekken

Frankenland en het Steigerwald Reiscode: ebebr02

 Excursie- en rondreizen met gegarandeerde vertrekken

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.budget-uitvaartverzorging.nl 
email: info@uvvw.nl 



  Ik ben nu 66 jaar en kan bijna 
met pensioen. Mijn werkge-
ver wil me eigenlijk nog een 
tijdje houden. Ik vraag me af 
of ik dat kan doen op basis 
van mijn huidige contract of 
dat er een nieuwe overeen-
komst nodig is. 

  Of uw werkgever de huidige arbeids-
overeenkomst kan laten doorlopen 
na uw pensioengerechtigde leeftijd 
hangt van een aantal zaken af. In de 
eerste plaats is van belang of in uw 
huidige arbeidsovereenkomst een 
datum staat waarop van rechtswege 
de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat 
was voorheen standaard 65 jaar, maar 
omdat de AOW-leeftijd gestegen is, 
stijgt de ontslagdatum van rechts-
wege mee met de dag van uw eerste 
AOW. Ook speelt mogelijk een rol of 
er sprake is van een CAO waarnaar 
verwezen wordt; u moet dan de daarin 
opgenomen bepalingen naleven. 

Zegt uw CAO dat het arbeidscontract 
eindigt bij de eerste AOW, dan moet 
er een nieuw contract komen. Zegt uw 
CAO dat niet, dan loopt uw arbeids-
contract met alle bepalingen van de 
CAO gewoon door

     Geen CAO 
Is er geen CAO en ligt er geen ont-
slagdatum vast, dan mag uw overeen-
komst gewoon doorlopen. Maken u en 
uw werkgever geen nieuwe overeen-
komst, dan blijven de afspraken van 
uw huidige overeenkomst gelden.
Wil uw werkgever uw contract opzeg-
gen bij het bereiken van de AOW-

leeftijd, of daarna, dan hoeft hij geen 
ontslagvergunning aan te vragen bij 
het UWV en is de opzegtermijn een 
maand. Geeft hij u na uw eerste AOW 
een nieuw contract, dan gelden de 
normale ontslagregels. De opzegter-
mijn voor uw werkgever hangt af van 
de duur van uw contract en hoe lang u 
in dienst bent.

   Regelgeving 
Maakt uw werkgever wel een nieuwe 
overeenkomst met u dan moet hij 
sinds 1 januari 2016 rekening houden 
met regelgeving voor doorwerkende 
AOW-gerechtigden. Zo hebben AOW-

gerechtigden ten minste recht op het 
minimumloon en minimumvakantie-
toeslag. Als er een CAO is, dan moet 
een AOW-er hetzelfde CAO-loon 
ontvangen als de andere werknemers 
die hetzelfde werk doen.
Bij ziekte hoeft uw werkgever u geen 
twee jaar salaris door te betalen, maar 
maximaal dertien weken. Uw werkge-
ver moet zijn best doen u weer aan het 
werk te krijgen, maar uw werkgever 
hoeft geen passend werk meer voor u 
te zoeken en hij hoeft ook geen plan 
van aanpak voor de reïntegratie op te 
stellen.

   Contract voor bepaalde tijd 
Geeft uw werkgever u een contract 
voor bepaalde tijd, dan mag hij dat 
zes keer doen in maximaal vier jaar 
tijd. Na meer dan zes opeenvolgende 
tijdelijke contracten of na vier jaar 
wordt uw tijdelijke contract automa-
tisch een vast contract.

  En ten slotte, als uw werkgever 
u uiteindelijk toch nog ontslaat 
vanwege reorganisatie of omdat u 
om een andere reden niet meer nodig 
bent, dan heeft u geen recht op een 
transitievergoeding.   

 Doorwerken na het pensioen   
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  Waskosten als aftrekpost 
zorgkosten 
Maakt u vanwege ziekte of opname 
in een zorginstelling kosten voor de 
was, dan kan dat een aftrekpost zijn 
bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
Wanneer u de waskosten maakt 
vanwege ziekte of invaliditeit, mag 
u die kosten aftrekken als de ziekte 
(tenminste) een jaar duurt en de extra 
waskosten bovendien het gevolg zijn 
van de ziekte of invaliditeit.

  Er is een vast bedrag van € 300 
aftrekbaar, maar dit geldt voor 
een heel jaar. Als u dus in juli ziek 
wordt, geldt slechts een aftrek van 
€ 150. Maakt u meer kosten dan de 
genoemde € 300, dan mag u het vaste 
bedrag van € 750 in aftrek brengen 
als de extra kosten aantoonbaar meer 
zijn dan € 600 per jaar. Houd verder 
rekening met de drempel bij de 
aftrekpost specifi eke zorgkosten.

     Verzekering opzeggen door 
premieverhoging 
In veel verzekeringspolissen staat dat 
u een verzekering mag opzeggen bij 
premieverhoging. Dit is iets om reke-
ning mee te houden als bijvoorbeeld 
uw auto- of inboedelverzekering fors 
stijgt. Dat is dan een goed moment 
eens op zoek te gaan naar een verze-

kering die net zo goed uw mogelijke 
schade dekt tegen een aantrekkelijker 
prijs.
Voordat u uw verzekering opzegt, 
moet u natuurlijk eerst goed de voor-
waarden nakijken.

   Erfenis weigeren voor de 
erfbelasting? 
Ontvangt u als kind een erfenis en 
heeft u het eigenlijk niet nodig en 
weigert u daarom ten gunste van uw 
kinderen deze erfenis, dan levert dit 
helaas geen besparing van erfbelas-
ting op. Stel dat u € 60.000 erft en u 
drie kinderen heeft, dan zou er door 
het weigeren van de erfenis geen erf-
belasting verschuldigd zijn, omdat de 
kleinkinderen ook ieder een vrijstel-
ling hebben van € 20.371. De fi scus 
vindt dat echter niet zo’n goed idee 
en rekent met u toch de erfbelasting 

af die u als kind van de erfl ater had 
moeten betalen: € 3.962.

  Toch is het idee misschien niet zo 
gek, want op deze manier kunt u 
mogelijk wel schenkbelasting voor-
komen over de doorgeschoven erfenis 
(snel berekend: ca. € 4.400)

     Vergeten pensioenen 
Heeft u in het verleden ergens ge-
werkt en daar misschien pensioen op-
gebouwd, maar nooit iets gekregen?

  Neem dan eens contact op met de 
Pensioenfederatie (tel: 020 7512870). 
Zij hebben de dienst van de Helpdesk 
Vergeten Pensioenen overgenomen 
en kunnen u wellicht helpen aan een 
ouderdoms- of partnerpensioen waar 
u nog steeds recht op heeft, maar dat 
u nooit opgehaald heeft.   

 Het huidige erfrecht is vooral gericht 
op kinderen die van hun ouders erven. 
Steeds vaker is echter sprake van sa-
mengestelde gezinnen met kinderen uit 
meer relaties of kiezen mensen ervoor 
alleenstaand te zijn of geen kinderen 
te krijgen. Bij een erfenis binnen een 
samengesteld gezin is het zaak goed uit 
elkaar te houden wie van wie erft en 
zaken vast te leggen in een testament. In 
het geval dat er al een (ouder) testament 
is, is het verstandig te kijken of hierin 
geregeld is wat men wil. Ook erfl aters 
zonder kinderen doen er goed aan een 
testament te maken en hun erfgenamen 
vast te leggen.

    Een alleenstaande zonder kinderen heeft 
volgens de wet zijn ouders, broers en 
zusters als erfgenamen (of hun plaats-
vervullers). Bij een stel zonder kinderen 
erft eerst de langstlevende partner en na 
diens overlijden zijn ouders, broers en 
zusters of hun plaatsvervullers. De fa-
milie van een eerder overleden partner 
erft niets.

    Een belangrijk deel van ons werk is het 
voorbereiden van dergelijke testamen-
ten om zo te zorgen dat er niets ver-
geten wordt en uiteindelijk vastgelegd 
wordt dat de kinderen en/of de personen 
of instellingen erven volgens de bedoe-
ling van de erfl aters. Zeker bij erfl aters 
zonder kinderen is het onze taak te 
wijzen op de gevolgen van het overlij-
den van de erfl aters of hun erfgenamen. 
Uiteindelijk gaat altijd iemand erven. 
Zowel als er geen kinderen zijn, als 
wanneer er kinderen uit vorige relaties 
zijn, kan men hier zelf veel invloed op 
hebben. Vaak biedt een testament de 
mogelijkheid te sturen, maar dan moet 
u wel het stuur in handen nemen. Wij 
helpen u hier graag bij.   

?

  Vraag een tegoedbon.  Overkomt het 
u soms ook dat u een aanbieding 
wil kopen en klanten voor u alles 
al hebben weggekaapt? Vraag, als 
het geen “op=op-aanbieding” is, 
een tegoedbon, dan kunt u meestal 
later alsnog gebruik maken van de 
aanbieding
 Verlaat de snelweg om te tanken.  De 
Consumentenbond heeft onder-
zocht dat u veel op benzine kunt 
besparen door van de snelweg af 
te gaan. Het grootste verschil op 
een dag gemeten voor benzine en 
LPG was € 0,20 en voor diesel € 
0,16. U bespaart wellicht € 50 als 
u jaarlijks 500 liter benzine langs 
de snelweg tankt.
 Gooi eten niet onnodig weg.  De 
term “Ten minste houdbaar tot” 
betekent dat de leverancier tot die 
datum garandeert dat de kwaliteit 
van het gekochte goed/levensmid-
del goed is. Dit zegt echter niet 
altijd iets over de veiligheid van 
het voedsel. Zeker veel (droge)  
levensmiddelen zijn ver na de ten 
minste houdbaarheidsdatum nog 
prima te consumeren; de smaak 
kan echter wel iets afwijken. U 
moet uiteraard wel blijven naden-
ken wat u wanneer eet (zeker bij 
versproducten).  

 Wassen kost ook geld   
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“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!

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Helpt u mee?  
Kijk voor meer informatie op:  
www.proefpersoon.nl/Alzheimer
U kunt ook e-mailen naar  
alzheimer@chdr.nl of bellen  
met 071 - 524 64 64

Alzheimeronderzoek,
helpt u mee?

Geneesmiddelenonderzoek, daar worden mensen beter van!
Het Centre for Human Drug Research is een stichting die (geneesmiddelen)onderzoek 
doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte 
van Alzheimer. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van 
geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt 
samen met de klinische afdelingen van meerdere universitaire- en perifere ziekenhuizen.  
Kijk voor meer informatie op: www.proefpersoon.nl/Alzheimer of bel met 071 - 524 64 64

Het CHDR doet onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer. Voor deze 
onderzoeken zoeken wij: 

Patiënten met de ziekte  
van Alzheimer 

•  Heeft u de ziekte van Alzheimer 
of een voorstadium van 
deze ziekte (Mild Cognitive 
Impairment, MCI)?

• Is dit vastgesteld door een arts?

Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor deelname. Vooraf 
wordt u uitgebreid voorgelicht en 
medisch gekeurd. Voor deelname 
ontvangt u een vergoeding.

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)



  Op z’n elfde werd Theo lid en ging 
spelen in C6. Daar werd al snel 
duidelijk dat hij aardig kon ‘pillen’ 
en via C1 en de rest van de hoogste 
jeugdelftallen, was hij op weg naar 
Sparta’s hoofdmacht. De hoogste 
jeugdselectie werd getraind door Piet 
de Visser en behoorde tot de sterkste 
van Nederland. “We werden kampioen 
van Rotterdam en later ook landskam-
pioen. Ja, we vielen aardig op bij de 
voetbalscouts”, weet Theo nog goed.
Hij werd geselecteerd voor de UEFA-
jeugd en toegevoegd aan de selectie 
van trainer Dennis Neville. Hij mocht 
twee keer een wedstrijdje meedoen, 
maar ondertussen lonkten verschil-
lende aanbiedingen. SVV bood hem 
een contract aan, maar toen Jan 
Middendorp van Xerxes kwam met, 
naast een contract, het aanbod van 
een Volkswagen Kever van sponsor 
Hoogenboom, kon Theo de verleiding 

niet langer weerstaan. Het toenmalige 
Sparta was sterk met mannen als Ton-
nie van Ede, Tinus Bosselaar, Hans de 
Koning, Ad Verhoeven en Freek van 
der Lee, om maar een paar kanjers te 
noemen. Het zou nog wel een poosje 
duren voor Theo daar een vaste plaats 
zou krijgen. Wel een geweldige leer-
school tussen die kanjers, maar Xerxes 
werd de nieuwe uitdaging.
“Ik had net m’n rijbewijs en dan krijg 
je een eigen auto. Prachtig toch?”
Dat rijbewijs zorgde ook voor een 
merkwaardige start bij Xerxes. Niet op 
het veld maar op de weg!
Een jaar voor Theo naar Xerxes 
kwam, was Faas Wilkes teruggekeerd 
op het oude nest. Na succesvolle voet-
baljaren in Italië en Spanje, speelde 
Faas twee jaar bij Fortuna ‘54 en 
kwam toen terug naar Rotterdam.
“Wil je mijn chauffeur worden?”, 
vroeg hij. “Ik wist niet wat ik hoorde. 

Zo’n vedette en ik had net mijn 
rijbewijs.”

     Particulier chauffeur 
Faas had dat niet meer, want hij 
was dat roze papiertje voor een jaar 
kwijt… “Particulier chauffeur van 
Faas Wilkes. Ik ging zijn kinderen 
naar school brengen, bracht pakjes 
weg voor de winkel, ging met hem 
naar de training en bracht hem, soms, 
naar café Blijdorp.”
Van Toledo beleefde grote successen 
bij Xerxes, tot en met promotie naar 
de eredivisie, met spelers als Wim van 
Hanegem, Rob Jacobs, Eddie Treijtel, 
Nol Heyerman, Faas Wilkes, Ab Fafi é, 
Frans van der Heide, teveel om op 
te noemen. En de trainer die op hem 
de meeste indruk heeft gemaakt, Bob 
Janse. “Ouwe Bob heeft mij gevormd; 
ik ging voor hem door het vuur.”

  Trainer Kurt Linder was een ander ge-
val. Die nam merkwaardige beslissin-
gen vanuit een niet altijd logische ‘ik 
ben de baas’-positie. Rein Kreijermaat 
speelde even bij Xerxes, maar had het 
met Linder snel gezien en vertrok. 
Aanvallend ingestelde Theo van 
Toledo moest onder Linder plotseling 
een tegenstander gaan uitschakelen.
“We speelden tegen DOS met in de 
spits Tonny van der Linden. Hij was 
mijn tegenstander. Xerxes won met 
6-1 en het enige tegendoelpunt kwam 
van Tonny van der Linden. Dat kreeg 
ik de hele week te horen van de trai-

ner. Ik werd er doodziek van.”
Trainer Wiel Coerver vroeg Van 
Toledo terug bij Sparta. Daarna volgde 
Excelsior en de hernieuwde samen-
werking met Bob Janse en daarna ver-
trok hij naar het oost-Nederland. Hij 
werd gekocht door Vitesse dat onder 
trainer Cor Brom oude Ajax-vedetten 
als doelman Gert Bals en Co Prins 
haalde, maar óók Rotterdamse Theo.

     Caravan 
Cor Brom wilde niet dat hij heen en 
weer reisde van Rotterdam naar Arn-
hem, dus leende Theo de caravan van 
zijn schoonvader en verbleef maanden 
op een camping nabij Arnhem. Later 
verhuisde hij nog verderop in Neder-
land, naar Go Ahead in Deventer.
“Hughes belde, we spraken af in 
een wegrestaurant, hij deed mij een 
mooi voorstel en zei dat, als ik ook 
wilde, Vitesse zou meewerken. Dat 
had Hughes al nagevraagd. Ik had het 
toch niet zo naar mijn zin bij Vitesse 
en ging akkoord. We verhuisden naar 
Deventer, maar veel plezier gaf dat 
niet, want mijn vrouw Gerda kon daar 

niet wennen en ging terug naar Rot-
terdam. We zagen elkaar dus niet veel 
in die tijd.”

   Eagles 
Go Ahead veranderde onder Hughes 
de naam in Go Ahead Eagles en de 
Welshman veranderde ook de naam 
van Theo van Toledo in ‘Tollie’, dat 
kon hij accentloos uitspreken. Tollie 
speelde er met o.a. Henk Warnas en 
Gerrie de Winkel, meer Rotterdamse 
fl air en humor dus, en Tollie had het 
er naar zijn zin. Die humor brak de 
trainer een keertje op, want die werd 
heel boos toen de spelers hem een keer 
na de training, hadden opgesloten in 
de kleedkamer. Niemand zei wie dat 
had gedaan. “Maar Hughes verdacht 
mij en eiste dat ik de volgende training 
in een ketelpak moest trainen. Hij eiste 
dat wel meer. Als een speler slecht had  
gepresteerd, wees Hughes ook naar 
het ketelpak. Ach ja, het zijn vreemde 
mensen, die trainers.” 

   Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com 

 ‘Tollie’ trainde in een ketelpak   
  Theo van Toledo komt uit een familie van louter Spartanen. Geboren in de Woelwijkstraat in het oude noorden, ook 
de straat van Jan Boskamp. “M’n vader en moeder gingen naar alle wedstrijden van Sparta. Uit en thuis.” Hij had 
het niet moeten proberen níet naar Sparta te gaan. Toch werd hij op Spangen tweemaal afgewezen. Ballotage? “Ja”, 
lacht Theo, “ik was te dik en mocht lid worden als er een paar kilootjes af waren.” Mooi, zo’n strenge jeugdselectie. 
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 Kopduel met Ove 
Kindvall. Ab Fa� é 

(links) en Ruud 
Geels kijken toe   

 Door de lens van Hartog (257-258)

    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.   

 Op 2 april 1982 deed burgemeester 
Bram Peper als gastspeler van AZ 
mee aan een wedstrijd. Wie zijn de 
anderen?   

 Open huis op 6 januari 1984 van het stadhuis met een toespraak van burgemeester Bram 
Peper. Wie herkent wie? Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl   

 De Rotterdamse derby Sparta – Xerxes.  V.l.n.r. Pim Doesburg, Jan van der Veen, Rob Jacobs, 
Hans Dorjee, Ger ter Horst, Henk ‘Charly’ Bosveld en Theo van Toledo   
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Bibliotheek maakt Rotterdammers digisterker
Bibliotheek Rotterdam start na de 
zomer weer met de cursus ‘Digisterker: 
werken met de elektronische overheid’. 
De overheid gaat steeds meer digitaal. 
Dat heeft zo zijn voordelen. Maar niet 
iedereen vindt het gebruik van de digi-
tale loketten gemakkelijk en voelt zich 
daarbij veilig. Vanaf woensdag 5 sep-
tember start een nieuwe reeks cursus-
sen in de Centrale Bibliotheek. Voor het 
eerst kunnen belangstellenden, die zich 
overdag niet of lastig kunnen vrijmaken, ‘s avonds terecht voor deze cursus. Tijdens de cursus 
leer jes hoe je een DigiD aanvraagt en deze kunt gebruiken. Daarnaast leer je informatie vinden 
op websites van bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank of de Zorgverze-
keraar. Cursisten krijgen veel tijd om te oefenen, bijvoorbeeld met het digitaal aanvragen van een 
toeslag of het maken van een afspraak. Om deel te nemen aan de cursus, die De cursus bestaat 
uit vier dagdelen. Deelname vergt wel enige vaardigheid in het gebruik van muis en toetsenbord 
en werken met internet en een redelijke kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk.
 
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 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.
 
Oostvoorne in vroeger tijden
Van 14 tot en met 18 augus-
tus organiseert de Stichting 
Culturele Evenementen 
Oostvoorne het programma 
Oostvoorne in vroeger 
tijden. Tijdens dit vierdaagse 
programma zijn er presen-
taties met veel foto’s van 
Oostvoorne, Rockanje en 
Tinte. Tevens zijn er tal van exposities te bewonderen; onder meer van Oostvoornse souvenirs, 
kappersattributen en geboortekaartjes, oude ansichtkaarten en munten. Ook vindt u er een 
maquette van de oude boulevard van Oostvoorne, kunt u een kijkje nemen in de kerk Martelaren 
van Gorinchem en toont de miniatuurwerkgroep Oostvoorne haar werk.
 
Terrasje pakken op Leefgoed De Olifant
Te warm in huis? Dan gezellig met vrienden of familieleden een terrasje pakken. Het overdekte 
terras van Restaurant & theehuis De Dames ligt aan de rand van Park Hitland, waar u kunt 
wandelen of fietsen, en een haven met originele werkschepen aan de Hollandsche IJsseldijk. 
Een prachtig groen decor voor een gezellig samenzijn op een steenworp afstand van Rotterdam. 
Komt u met de auto? Parkeren is er pal naast en kost niets. U vindt het Leefgoed aan de Groe-
nendijk 325, Ver-Hitland vlakbij Capelle in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor de actuele agenda en 
voor reserveren gaat u naar: www.leefgoed.nl of belt u 0180-323 414. Het restaurant & theehuis 
is woensdag tot en met zondag open van 11 tot 22 uur. Vergeet niet te melden dat u geïnspireerd 
bent door De Oud-Rotterdammer.
 
Aan de slag met art deco glas
In het kader van de expositie ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’ is er vanaf 12 in het Na-
tionaal Glasmuseum iedere zondag van alles te doen. Beschilder of graveer een glas in art deco 
stijl, maak kennis met het glas fusen, maak een glazen raamhanger met de tiffany techniek of 
een sieraad van glazen kraaltjes. Of kom meer te weten over ontwerper Lalique of de historische 
auto’s met hun bijzondere automascottes tijdens een lezing.
Iedere 3e zondag van de maand is het ‘instapzondag’ en kun je zonder aanmelding vooraf mee 
met een rondleiding of een glazen hanger maken in de hotpot. Tenslotte is er in de zomervakantie 
vanaf 15 augustus op woensdagmiddag een workshop ‘maak je eigen Lucienne Bloch beeldje 
in klei’. Voor de meeste workshops is aanmelding vooraf nodig. Kijk op www.nationaalglasmu-
seum.nl of via afdeling reserveringen, telefoonnummer 0345-614 960.

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

September/oktober/november

Cursus Digisterker
De cursus Digisterker is in diverse bibliotheken te volgen:
Centrale Bibliotheek 5,12,19,26 sept , 19.00-21.00u, Bibliotheek Schiebroek 10,17,24,31 okt , 10.00-
12.00u, Centrale Bibliotheek 7,14,21,28 nov , 10.15-12.15u. Aanmelden op de Website van Bibliotheek 
Rotterdam (bit.ly/010digisterker) en in de Agenda Mediawijsheid (bit.ly/mediawijsagenda) of ga direct 
naar het online aanmeldformulier (bit.ly/digisterkerrotterdam).
 

Vanaf 12 augustus iedere zondag

Aan de slag met art deco-glas
Leerdam - vanaf 12 augustus: 
Iedere zondag allerlei activiteiten 
rondom art deco glas. Workshops 
glas fusen, glas graveren, glas 
beschilderen in art deco stijl, 
tiffany, lezingen, rondleidingen, 
teveel om op te noemen. Nationaal 
Glasmuseum - museum, Lingedijk 
28-30, Leerdam.

 

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. Zie ook 
elders op deze pagina.
 

14 t/m 18 augustus
 
Oostvoorne in vroeger tijden
Dit vijfdaagse culturele evenement speelt zich in en rond de dorpskerk van Oostvoorne. Op dinsdag tot 
en met vrijdag kunt u er terecht van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag bent 
u welkom van 10.00 tot 16.00 uur. Nadere informatie vindt u op www.evenementenoostvoorne.nl of u 
kunt bellen naar 0181-482722. Zie ook elders op deze pagina.
 

Hele maand augustus

Terrasje pakken op Leefgoed de Olifant
Heerlijk buiten eten en drinken op het sfeervolle overdekte terras van Restaurant & theehuis De 
Dames.
U kunt er heerlijk lun-
chen en dineren in een 
prachtige groene omge-
ving. Zie ook elders op 
deze pagina’s.
Groenendijk 325, Ver-
Hitland, Nieuwerkerk 
a/d IJssel, geopend van 
woensdag tot en met 
zondag 11-22 uur. Meer 
info www.leefgoed.nl of 
tel. 0180-323414.
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5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP
Graag willen wij uw mening weten over De Oud-Rotterdammer! Samen kunnen we De Oud-Rotterdammer immers nóg 

leuker, beter, nuttiger en mooier maken! De enquete stond in de krant van 24 juli en op www.deoudrotterdammer.nl

Doe mee



Het gaat over aardewerk dat een 
link heeft met de stad. Er zijn volop 
borden en tegels die een klik hebben 
met de stad Rotterdam en laat onze 
lieve vriendin en buurvrouw Ineke 
van der Stoep-van Lelieveld nou een 
echte Rotterdamse zijn. En verzame-
laarster! Dus ook van Maastrichtse 
stadsgezichten. Hoe zit het nu met dat 
Maastrichtse aardewerk?

In de 19e en 20ste eeuw waren er 
in Maastricht drie grote aardewerk-
fabrieken: de Fa. Regout/de Sphinx 
(PR), de Société Céramique (SC) 
en de Mosa. En dat waren geduchte 
concurrenten van elkaar. De SC kwam 

in 1927 met borden, waarop stads-
gezichten stonden en noemde deze 

serie “Mooi Nederland”. Het 
werd een enorm verkoopsucces 
en zou zich in enkele tientallen 
jaren uitbreiden tot een totaal 
van 46 stadsgezichten! Daarvan 
waren er vier uit Rotterdam 
nl. Delftse Poort, Coolsingel, 
Witte Huis en Kolk (Het bord 
“Witte Huis” ontbreekt in Ien’s 
collectie).

Sommige afbeeldingen werden 
ook afgedrukt op tegeltjes van 9 
bij 16 cm.

De verkoop van de 46 borden was 
zo’n succes, dat concurrent PR in 
de oorlogsjaren aarzelend een begin 
maakte met een serie van twaalf 
stadsgezichten. De rand op deze bor-
den noemen wij “de visjesrand”. Het 
bestaat uit bladertakken waartussen 
zich een 35-tal visachtige figuurtjes 
bewegen.

In de serie zitten drie Rotterdamse 
stadsgezichten t.w. Delftsche poort, 
Stadhuis en St. Laurenstoren. Het 
bord Stadhuis is ook “geleend”. Bij 

Delftsche Poort staat “KC. De Maas-

stad 16 september 1928”.

Wie weet wat dat betekent? Als u het 
weet, bel Ineke 0348-472295. Email-

adres: inekevanderstoep@
gmail.com

Beide fabrieken hebben op 
de onderzijde van hun aar-
dewerk een handtekening in 
de vorm van een stempeltje 
gezet.

Wat een fraaie collectie! En 
als je dan als Rotterdammers 
in het midden van het land 
woont, dan is zo’n uitzicht 
boven de trap een heerlijk 
gezicht.

Willem Meershoek
w.meershoek@hetnet.nl
0348-472857

Rotterdam op aardewerk
Mijn vrouw Anke en ik zijn al vele jaren verwoede verzamelaars van aardewerk dat vroeger in Maas-
tricht werd vervaardigd. Wij delen wij onze passie graag met de lezers van De Oud-Rotterdammer.
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Zo boven de vijftig gaan de kinderen 
veelal niet meer met papa en mama op 
vakantie. Ze gaan op zichzelf of heb-
ben al hun eigen gezin, wellicht zelfs 
met kleinkinderen. En daar begint het!
Wij hadden dit jaar twee weken uit-
getrokken voor een vakantie in eigen 
land. Eén week met vier kleinkinderen 
(twee aan twee ieder drie daagjes) en 
daarna een weekje om bij te komen.
Voor de eerste week hadden we een 
plek gereserveerd op de Sprookjes-
camping in Hardenberg. Een erg leuke 
camping om met jonge kinderen naar-
toe te gaan, compleet met speeltuin, 
binnen- en buitenzwembad, en het 
Sprookjestheater.
Het werd een erg leuke, zij het 
behoorlijk vermoeiende, week. Zulke 
jonge kleinkinderen (twee van vijf 
en een van vier en drie) vergen nogal 
wat aandacht. Dus na een week van 
luiers verschonen, gebroken nachten, 
pannenkoeken bakken en badmeester 
spelen, waren we hard toe aan een 
beetje rust.

Rust
Daarvoor hadden we een minicam-

ping besproken nabij Ammerzoden 
in de Bommelerwaard; camping De 
Spijken, waar eigenaresse Truus Kras 
de scepter zwaait. Het leuke van zo’n 
minicamping is dat je heel persoon-
lijk ontvangen wordt, met een kop 
koffie, en je dus snel contact maakt 
met de beheerder. Die maakte ons in 
een zucht wegwijs op de camping en 
somde in een adem alle bezienswaar-
digheden op. Te veel om te onthouden, 
maar geen nood. Truus gaf ons een 
prachtige servicemap mee, waarin al-
les nog eens haarfijn en zeer uitvoerig 
stond vermeld.

Waar we voor kwamen, dat was al in 
de eerste oogopslag duidelijk, was 
op De Spijken verzekerd. Rust! Met 
slechts veertien, zeer ruime, plaatsen 
en een fenomenaal uitzicht over de 
landerijen, hoef je voor overlast niet 
te vrezen. Paarden en pony’s in het 
vizier, met daarachter wuivend riet, 
heerlijk!
De eerste aanblik van de sanitairruim-
te stelde ons helemaal gerust; schoon, 
modern, tiptop verzorgd met een 
goede wasmachine, die je voor slechts 

vier euro kon gebruiken. Kortom, hier 
zouden wij ons wel vermaken.
Voor de liefhebbers, de camping 
heeft ook een leuke blokhut mid-
denop het terrein en twee prachtige 
Bed&Breakfast-accommodaties. Daar 
hoort een ruime huiskamer bij, waar 
je kunt lezen en desgewenst televisie 
kunt kijken.

Fietsen
Natuurlijk hadden we de fietsen bij 
ons. Die hadden de eerste week onaan-
geroerd bij de caravan gestaan, maar 
werden nu snel bedrijfsklaar gemaakt.
Nog dezelfde middag reden we door 
de prachtige, zonovergoten Bom-
melerwaard, gelegen tussen Maas en 
Waal. Eerst even boodschapjes doen 
in Ammerzoden, daarna biertje, boek 
erbij en heerlijk luieren. Top!

Aan de hand van de servicemap 
bekeken we de mogelijkheden voor 
de volgende dagen. Eerst een dagje 
Den Bosch (op twaalf kilometer), dan 
Zaltbommel (acht kilometer), een 
bezoek aan het prachtig gerestaureerde 
kasteel Ammersoyen en een ritje over 

de dijken langs de rivieren. Wil je iets 
verder, dan kun je ook slot Loevesteijn 
gemakkelijk bezoeken of leuke dorp-
jes als Zuilichem en Brughem.

Wil je toch je (klein)kinderen meene-
men, op loopafstand zit natuurrecre-
atieoord Hoppies, met natuurpaden, 
een midgetgolfbaan, verkeers- en 
speeltuin. Voor een ijsje toe ga je naar 
de ijsboerderij, waar je ook nog eens 
voor twee euro een goeie kop koffie 
drinkt.

Enthousiast
Wij waren na deze week zo enthousi-
ast, dat ik het niet kan laten de lezers 
van De Oud-Rotterdammer op deze, 

bijna naast de deur gelegen, camping 
te wijzen. Het is een oase van rust, 
zelfs nu nog, na al die droogte, heer-
lijk groen.
Wilt u ook best nog een weekje lek-
ker dicht bij huis relaxen, dan kunt u 
het beste rechtstreeks bij Truus Kras 
reserveren. U bent dan zomaar ook 
nog eens een tientje of wat voordeliger 
uit dan wanneer u bijvoorbeeld via 
de ANWB of een andere organisatie 
boekt. Elders in deze krant vindt u 
een advertentie met de benodigde 
contactgegevens.

Fred Wallast
 

Luieren en genieten op De Spijken
Als je wat ouder wordt, zoals wij, breng je je vakantie gewoonlijk wat anders door dan in jonger ja-
ren, waarin, dikwijls, alles erop gericht was het de kinderen zoveel mogelijk naar de zin te maken. 
Zwembaden, speeltuinen en wat al niet meer, zijn niet meer zo noodzakelijk. Rust, ontspanning en 
bezienswaardigheden worden belangrijker. Hoewel!!

Heerlijk groen en ruime plaatsen
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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

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

€ 10,00 ZOMERKORTING 
VOOR IEDERE 2 BEZOEKERS.

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

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

OP VERTOON VAN DEZE 
ADVERTENTIETIE.

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

 

 
 

Weissenbruchlaan 8, Rotterdam
Tel. 010 461 1988

www.facet.nl

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

BELEEF  het buitenleven.

GENIET  van de rust en de ruimte.

ONTDEK op de fiets de 
 Bommelerwaard, mooiste  
 eiland tussen de rivieren.

Minicamping met 14 plaatsen. 
Verwarmd en schoon sanitair. Tevens 
aanwezig Trekkershut en B&B kamer.

Boerderij de Spijken, Lange Achterdijk 1
5324 JD  Ammerzoden, Tel. 06-23075084

info@despijken.nl, www.despijken.nl



nog heel ver weg.

Aan de inwoning op die zolder, 
bij tante Co en ome Jo, kwam een 
einde toen we een woonvergunning 
kregen voor de Kruizemuntstraat 39c 
driehoog op Zuid. Beneden woonde de 
familie Hofman. Eén van hun kinderen 
heette Greetje, een leuk buurmeisje 
van mijn leeftijd. De familie Hofman 
is later verhuisd naar een grotere 
woning op de Zuidhoek, waar we nog 
wel eens op visite zijn geweest.
De buren op tweehoog hadden ook een 
dochtertje van mijn leeftijd, hun naam 
weet ik niet meer, ook niet van die 
dochter. Wat ik nog wel weet is dat ze 
een platenspeler hadden.
De woningen waren niet geïsoleerd en 
behalve dat ze ‘s winters steenkoud 
waren, waren ze ook erg gehorig. Les 
Paul & Mary Ford met het nummer 
Vaya Con Dios was favoriet bij de 
buurtjes van tweehoog en werd grijs 
gedraaid. Als ik ‘s avonds in bed lag, 
kon ik daar regelmatig van meegenie-
ten. Zij zijn later naar het Amelandse-
plein verhuisd.

Roy Rogers
Als kleine jongen heb ik heel wat 
afgeschooierd in de Carnissebuurt.
Op de Lepelaarsingel had je het Car-
nissehuis waar zwart-wit-films werden 
vertoond. Lachfilms met onder andere 
de Dikke en de Dunne en spannende 
cowboyfilms met Roy Rogers (Rooie 
Rogges) en zijn paard Trigger. Daar 
zaten we op de bekende lange smalle 
banken naar te kijken. De Milkbar van 
Van Putten staat ook onuitwisbaar in 
mijn geheugen, die stond en staat nog 
steeds in de Zandblokstraat.
Op zondagen, als er visite kwam, 
werden daar slagroomoublies gehaald, 

nou dat was smullen.

Fietsen leren
Ik weet nog precies de namen van 
mijn vriendjes in die tijd; Pietje van de 
Sterre woonde in het laatste stukje van 
de Carnisselaan en Rudie de Zeeuw 
woonde daar net om de hoek, op de 
Carnissesingel. Met z’n drieën schooi-
erden we vaak over de Pleinweg, 
Vroom & Dreesmann was favoriet om 
lekker naar binnen te gaan als het nat 
of koud was. Drie dikke vriendjes van 
zo’n zeven jaar.
Je kon de Carnissesingel oversteken, 
zo’n beetje ter hoogte van de Carnis-
selaan, daar lag toen een koolaspad. 
Mijn moeder heeft daar ooit gepro-
beerd te leren fietsen, maar na een 
val, uiteraard zeer pijnlijk, heeft ze 
er verder vanaf gezien en het ook 
nooit meer geleerd. Aan het eind van 
dat pad waren de voetbalvelden van 
DCL, waar we op zondagen naar de 
wedstrijden gingen kijken.
In die tijd had je een straatfotograaf, 
de cowboyfoto met het tentje is een 
bekende klassieker. Deze foto met 
mijn oudere broer Jan was de aanlei-
ding voor dit stukje.
Zuid is ontzettend uitgebreid, maar 
in die tijd was de Carnissesingel zo’n 
beetje de grens aan de zuidkant. Ach-
ter de kerk op de Carnissesingel was 
bouwland waar onder andere spruitjes 

werden geteeld. Die plukten we stie-
kem en boven aan de trap van de kerk 
aten we er dan een paar rauw op. Niet 
te eten natuurlijk, maar het was span-
nend, want je had ze ‘gepikt’.

Melkdoppen
Naar de kleuterschool ben ik nooit ge-
weest. Mijn eerste schooljaar beleefde 
ik op de Dr. De Visserschool in de 
Klaverstraat. Daar heb ik tot halver-
wege de tweede klas op school geze-
ten. ‘Het hoofd der school’, zoals dat 
officieel heette, was meester Stok. We 
dronken schoolmelk uit kleine flesjes 
met de bekende aluminium doppen. 
Aan de doppen kon je herkennen wat 
erin zat. Karnemelk had volgens mij 
rode doppen en yoghurt groene. De 
flesjes werden op het schoolplein 
bezorgd en ‘s winters was het boven-
ste laagje soms bevroren; dan moest 
de schoolmelk bij de verwarming 
ontdooien. De melkdoppen werden 
gespaard, daar kreeg de school statie-
geld voor en dat werd geschonken aan 
de missie. Er werd ook zilverpapier 
gespaard voor de missie. Voor de arme 
kindertjes in Afrika, zei men toen. Nu, 
ruim 60 jaar later, kunnen we vaststel-
len dat het niet veel heeft geholpen.

Ratelend geluid
Dat we ondernemende ‘binkies’ 
waren, blijkt uit het volgende verhaal. 

Op de vuilverbranding liepen we 
verder naar de ingang van de voetgan-
gerstunnel aan het Charloise Hoofd. 
We zorgden dan dat we alledrie een 
stokje hadden en het hele stuk langs 
de vuilverbranding roetsten we met 
dat stokje langs de schutting van 
golfplaten. Dat gaf een lekker ratelend 
geluid. Bij het tunnelgebouw gingen 
we via de bekende steile roltrappen 
naar de fietstunnel, daar nog een trapje 
naar beneden en wandelend onder 
de Maas door en kwamen dan bij de 
Parkkade weer boven. We slenterden 
dan over de kade langs de afgemeerde 
schepen. Goed opletten dat je niet in 
de Maas viel, want we konden uiter-
aard niet zwemmen. Schoolzwemmen 
kreeg je pas in de zesde klas. We 
vonden het ook leuk op de Parkkade 
tegen de steile helling van basaltblok-
ken te klauteren en zo boven op de 
parkheuvel te komen. De Parkkade 
met het het park en de tunnel waren 
heerlijke speelplekken. Die helling 
is nu begroeid, wat doodzonde is. De 
gemeente zou het originele karakter 
moeten herstellen. De huidige Park- en 
Westerkade zijn prachtig opgeknapt, 
pak nou het laatste stukje ook nog 
even mee. Op z’n zachtst gezegd zou 
je kunnen zeggen dat we niet overma-
tig beschermd werden grootgebracht. 
Ik denk dat dit nu ondenkbaar is. Hoe-
wel er in de jaren vijftig veel minder 
verkeer was, waren onze ouders wel 
erg gemakkelijk; als je maar op tijd 
thuis was met eten was het best. Maar 
je werd er wel zelfstandig van.
Toen we naar Rotterdam Noord 
verhuisden, had ik het daar erg 
moeilijk mee, en waarschijnlijk zijn 
de herinneringen uit mijn jeugdjaren 
in de Carnissebuurt daarom zo goed 
bewaard gebleven.

A.Dekker
Clazina Kouwenbergzoom 188
3065 HG Rotterdam
aaddekker@kpnmail.nl

Een kleine jongen in Carnisse
Ik ben geboren op een zol-
derkamertje in de Watering-
hestraat, een zijstraat van de 
Noordsingel en de Vijverhof-
straat. We schrijven 1946. De 
woningnood vierde hoogtij en 
veel artikelen waren nog op 
de bon. Bonkaarten werden 
nog tot 1952 gebruikt] in dat 
jaar werd koffie, als laatste 
artikel, weer vrij verkrijgbaar. 
Dat zijn dingen waar je als 
kind geen idee van had, de 
welvaartsmaatschappij was 
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Zelf voor Roy Rogers spelen was natuurlijk het leukst!

Met de hele klas schoolmelk drinken: heel gewoon

Brits vuur

In De Oud-Rotterdammer van 
15 mei 2018 stond een artikel 
van Hetty Buitelaar over een 
aanval van Britse Mosquitos op 
Duitse stellingen. Als geboren 
Overschieënaar in 1934 en 
toen wonend in de Nassaus-
traat 19a, na de annexatie op 
1 augustus 1941 omgedoopt 
tot Châlonsstraat, weet ik nog 
haarscherp dat deze luchtaan-
vallen plaatsvonden, meestal 
op woensdag rond 12 uur. 

In mijn herinnering ben ik zeker van 
vier aanvallen getuige geweest. Doordat 
de scholen in Overschie gevorderd 
waren door de Duitse Weermacht en 
dienst deden als kazerne voor de sol-
daten, konden wij nog twee ochtenden 
naar school in de Bewaarschool op de 
Rotterdamse Rijweg, naast de winkel 
van G.J. van Buuren & Zn. Tot eind 
1943, toen werd het schooltje ingezet 
als ‘hulpkantoor’. Om 12 uur ging de 
school uit en rende ik met mijn vriend 
Koos van Buytene en nog enkele jon-
gens, naar de hoek van de Schielaan en 
Parallelstraat Wz, omdat de RAF (Ro-
yal Air Force) dan soms met vier Mos-
quitos twee aan twee doelen aanviel die 
voor de Duitsers van belang waren. Zo-
als de betonnen muren die dwars over 
de Rijksweg stonden, waar iedereen die 
erdoor wilde gecontroleerd werd en die 
met mitrailleurnesten bewaakt werden. 
Verder op de Rijksweg was al een begin 
gemaakt met de aanleg van de Doen-
kade, waarvan de zand-landhoofden 
voor het viaduct reeds waren aangelegd, 
maar waarvan de afbouw werd gestopt 
door de oorlog. Die landhoofden waren 
voor de Duitsers ingericht als uitkijk-
post over de Rijksweg en ingericht met 
zware bewapening.
Ook andere doelen die voor de Duitsers 
belangrijk waren, werden aangevallen, 
zoals de Oliefabriek van Speelman op 
de Delftweg, waar bovenop de olie-
molen zonder wieken, een uitkijkpost 
was, en een verdedigingswerk aan de 
overzijde langs de Delftse Schie met 
verticale betonblokken en stalen kruizen 
om een eventuele inval van de geallieer-
den met tanks tegen te kunnen houden. 
Naast Speelman was de koek- en 
chocoladefabriek van G.J. van Buuren, 
die de Duitsers hadden gevorderd en die 
voor de weermacht werkte. Verderop 
langs de Rijksweg was de autosloperij 
van Vuijk, eveneens door de Duitser ge-
vorderd. De kuil waarin Hetty Buitelaar 
dekking zocht was een schuttersputje 
waarin de Duitse soldaten dekking 
konden zoeken. De munitieopslagplaats 
was bij de bunker bij het luchtafweer-
geschut FLAK, dat zich bevond op het 
‘zandje’ aan het eind van de woningen 
aan de Parallelstraat Oz, ter hoogte van 
het benzinestation van, toen, Wiegel. 
Als jongens speelden we er rovertje. Er 
was ook een loopgraaf, aangelegd in 
maart 1940 door het Nederlandse leger.

J. Eger, Hoornsingel 1 b
3042 NL Overschie- R’dam

Melkdoppen sparen voor de missie



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 7 augustus 2018 pagina 14

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
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Nu ben ik alweer ruim tien jaar 
actief als vaste medewerker bij De 
Oud-Rotterdammer. Tussentijds 
heb ik 53 boeken en magazines ge-
schreven en nu ben ik al enige tijd 
bezig met een boek over het leven 
(biografie) van de volgend jaar 
maart 75 wordende Vlaardingse 
actrice/zangeres Ria de Jong-Daub. 
Zij gaat door het leven onder haar 
artiestennaam Rita Young. Tal van 
jaren heb ik met haar samenge-
werkt voor tal van goede doelen. 
Het gaat te ver deze allemaal hier 
te benoemen, want daar is het 
boek voor. Voor de fans, liefheb-
bers en andere belangstellenden: 
het verschijnt 10 maart 2019 in de 
Stadsgehoorzaal Vlaardingen met 
medewerking van (vrijwel zeker) 
Lee Towers en Frans Bauer.

Ik moest eraan denken toen ik een 
persbericht zag van Spijkenisser 
Joop van der Hor en Rotterdammer 
Hans Hoogenhuijs. Beiden hebben 
- net als ik - een dikke band met 
het verdwenen dagblad Het Vrije 
Volk. Joop als freelance redactie-
medewerker en Hans als chef van 
het digitaal archief. Hans werkt in 
de nadagen van zijn dienstverband 
elke week mee aan een rubriek over 
Oud-Rotterdam, die ik ooit ben be-
gonnen en waarvoor ik honderden 
afleveringen heb geschreven tot in 
het Rotterdams Dagblad toe.
De twee zijn een actie gestart voor 
het redden van het HVV-kunstwerk 
op een metropilaar op het Zuid-

plein. Het gaat om het bekende 
kunstwerk ‘De Opgerolde Krant’, 
een voorpagina van Het Vrije Volk, 
ontworpen door de kunstgroep 
Kunst en Vaarwerk en aangebracht 
in 1981 door Klaas Verkerk, intus-
sen dus 37 jaar geleden. Door ou-
derdom en achterstallig onderhoud 

druipt het kunstwerk langzaam 
maar zeker van de metropilaar 
en dreigt in de grote planologie 
van het nieuwe Zuidplein weg te 
kwijnen.
“Dat gaat ons aan het hart”, zegt 
Hans. “Het Vrije Volk stond voor 
iets en vooral voor Rotterdam 
was het een van de belangrijkste 
nieuwsbronnen. Het was een vriend 
op de mat,’’ vult Joop aan.

“Een oproep via Facebook en 
aandacht van RTV-Rijnmond, in de 
Havenloods en een klein stukje in 
AD-RD (waarin HVV is opgegaan) 
gaf veel positieve respons. Daarom 
gaan we verder met onze actie”, 
ventileert de gedreven Hans. Wel-
licht een goede tip voor de huidige 
eigenaren en hoofdredacteuren van 
het AD-Rotterdams Dagblad hun 

voorvader te eren met een nieuwe 
lik verf.
“Recent hebben we een kleine ver-
volgstap gezet met een schouw van 
het kunstwerk door verfdeskundige 
Moor van AKZO en de decorateur 
Klaas Verkerk. Wij wachten nu 
op hun indruk en een mogelijk 
kostenplaatje van de restauratie”, 
benadrukt Joop.

Mogelijk krijgt het duo een indica-
tie van de staat van het kunstwerk 
en de opknapkosten. “Joop en ik 
zijn nu bezig namen te verzamelen 
voor een soort comité van aanbeve-
ling om het kunstwerk te redden. 
Onze actie heeft in ieder geval het 
stadhuis al bereikt, waar men zeker 
niet onsympathiek tegenover ons 
project staat”, weet Joop.
Ook een van de ontwerpers, Pernis-
ser Cor Kraat van Kunst en Vaar-
werk, steunt onze actie”, vult Hans 
aan. Cor Kraat is ook de ontwerper 
van de sculptuur ‘De verloren stad’ 
die ik mocht ontvangen in 1991 
toen ik als ‘Rotterdammer van het 
Jaar 1991’ werd verkozen. Joop tot 
slot: “Ons verzoek aan iedereen is 
ons te steunen. Wij kunnen dan een 
lijst van aanbeveling opstellen, dat 
geeft de actie flinke steun in de rug. 
Dat kan via het emailadres char-
loisser@hotmail.com.” Natuurlijk 
ondersteun ik de actie van Hans en 
Joop van harte. Wellicht kan er ook 
aandacht aan worden besteed op 
de laatste Rotterdamse Dag op 29 
september in de Laurenskerk.

Stom
In de rubriek van twee weken terug 
over de nieuwe huisvesting in het 
oude postkantoor van Charlois van 
de stichting Historisch Charlois aan 
de Kaatsbaan 6 heb ik in mijn on-
schuld een onjuiste naam gebruikt 
voor de mevrouw die op de foto gul 
kaas en worst uitdeelt. Hartstikke 
stom natuurlijk.
Bestuurslid mevrouw Carla 
van Noorloos-Boer schreef een 
kritische mail en gaf daarna 
desgevraagd de naam van de gul 
uitdelende mevrouw: Esmee van 
Helden, moeder van secretaris 
Chris van Helden.

Reacties: reinw@telfort.nl

Charlois is een wijk die mij na aan het hart ligt, hoewel sommigen binnen de stichting His-
torisch Charlois daar aan twijfelen. Dat mag hóór, ieder zijn meug. Een groot deel van mijn 
leven ligt in dit zuidelijk stukje Rotterdam. Ik was er krantenbezorger, broodbakker en bezor-
ger bij bakkerij Bas Zaanen van de Zuidhoek, melkboer bij Van Berkel’s Melkinrichting en het 
grootste deel vanaf 1962 correspondent journalist/verslaggever van Het Vrije Volk en daarna 
tot 2005 bij fusiekrant Rotterdams Dagblad.

Graag zouden we namen 
ontvangen van deze club leer-

lingen van Piet Smit op bezoek bij 
Aviodome in 1956

Lik verf voor 
kunstwerk

Ook van dit voetbalelftal van scheepswerf Piet Smit in 1959 ontbreken de namen. Wie 
herkent en helpt?

Joop van der Hor (midden) en Hans Hoogerhuijs (rechts) bij het HVV-kunstwerk dat ze 
graag nieuwe fleur willen geven

Busreis naar Oostenrijk

We kijken terug naar de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Om wat 
verschillen met nu aan te geven 
heb ik nog een aardige vakantie-
herinnering. Het zal 1959 geweest 
zijn. Met Hans, de man met wie 
ik nu bijna 57 jaar getrouwd ben, 
was ik indertijd verloofd. Waar 
hoor je dat nog: “Verloofd?, wat 
is dat?” Het buitenlands toerisme 
was in opkomst en wij boekten 
een busreis naar Oostenrijk, naar 
Mayerhofen in het Zillertal, bij 
reisorganisatie Buhoma.

We vertrokken ‘s middags, reden in de nacht 
door en kwamen de volgende middag aan. 
Onderweg was het vooral de tweede dag 
bloedheet. Er was geen airco in de bus en 
de stoelen waren van skai, wat grote natte 
zweetplekken op de zitvlakken opleverde. 
Onderweg in Duitsland konden we bij een 
pauze ergens wat eten. Wij zochten het 
avontuur door ‘echt Duits’ te willen eten. 
Het werd een bord zuurkool met worst, die 
wel erg vreemd rook en smaakte. Het was 
onze eerste kennismaking met een flinke 
portie knoflook, die we toen nog niet zo 
konden waarderen, terwijl we er nu dol op 
zijn.

Nieuwe indrukken
Aangekomen in het hotel werden we over 
de kamers verdeeld en ja hoor, zoals dat 
toen gewoonte was, ik moest op een kamer 
met een onbekend meisje en Hans met haar 
verloofde op een andere kamer. Daar hoef 
je nu niet meer mee aan te komen. Toch 
werd het een heel fijne vakantie, Het duurde 
slechts tien dagen, maar leek veel langer 
door de nieuwe indrukken die je opdeed.

Karnemelk
De hele groep van onze bus, de meeste 
mensen waren aanzienlijk ouder dan wij, 
vertrok elke dag voor een wandeling in de 
omgeving van café naar café, voor koffie en 
dergelijke. Dat hadden wij snel bekeken. We 
namen een lunchpakket mee in onze rugzak-
ken, kochten een fles heerlijke karnemelk 
en een bergstok en trokken de bergen in. 
Prachtige tochten hebben we gemaakt. De 
reisleider, die ‘Pa’ werd genoemd, vond dit 
niet zo leuk. Waarschijnlijk verdiende hij in 
al die café’s waar hij met de groepen Neder-
landers kwam, een aardig centje bij.

Angorawol
Wij bezochten met het openbaar vervoer 
ook op eigen gelegenheid de mooie stad 
Innsbruck. Wel namen we deel aan de 
busexcursie over de Jaufenpass, naar een 
stukje Italië. Daar kocht bijna iedereen 
een kledingstuk van angorawol, omdat het 
daar zo goedkoop leek te zijn. Het was een 
souvenirtje, een herinnering aan onze mooie 
eerste buitenlandse reis. De eerste, maar 
zeker niet de laatste. Het gaat er nu echter 
wel een beetje anders aan toe.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 3695,-

Uitvaart basis  € 2750,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

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.

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

facings en meer.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Lengweg 80,
Hoogvliet 
Maandag - vrijdag
9-17 uur 

Tel. 010 -216 2258 www.fairdent.nl

‘n Klikgebit? Dat zit!

(vast & zeker!)

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 

    

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

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

Wilt u ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?
Bel 0180-820244

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 

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer: 
Deel 1 en/of 2 kunt u via  
arnoudvoet@online.nl bestellen en wordt 
u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE kOOp 

vanaf €24,95 

voor €9,95 

U kan ook een briefje sturen met naam, adres en telefoonnummer naar  

Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903LB, Capelle aan den IJssel.

De boeken zijn ook via de boekhandel verkrijgbaar.



ongetwijfeld ook voor veel lezers van 
De Oud-Rotterdammer zeer herken-
baar.

Als we binnenwandelen in het mu-
seum loopt er een groepje ouderen 
uit Charlois rond. Ze vinden het 
geweldig leuk om in de hooiberg de 
dia-presentatie te zien en later langs 
de fotopanelen en de vele vitrines met 
allerlei gebruiksvoorwerpen in de 
tuinzaal te wandelen.
Uiteraard maken veel bezoekers tijd 
om met andere bezoekers herinnerin-
gen op te halen aan ‘die tijd van toen’. 
Lekker, bij een kopje koffie, of juist 
tijdens het bewonderen van de talloze 
attributen.
Eén van de dames die vandaag door 
het museum zwerft had vroeger een 
opa en oma in Krimpen, dus u begrijpt 
dat de verhalen vanzelf verteld 
werden.

Boek
Er is overigens onlangs ook een boek 
samengesteld, waarin zo’n hon-
derd Krimpense winkeliers, of hun 
echtgenotes, broers en zussen, zonen 
en dochters, dan wel klanten hun ver-
halen vertellen. Zij zijn daarvoor uit-
gebreid geïnterviewd. Een werkgroep 
van zo’n tien vrijwilligers is hier ruim 
twee jaar mee bezig geweest. In het 
boek ‘Over de toonbank’ hebben zij 
een mooi stukje Hollandse geschiede-
nis vastgelegd.

Daarin komen talloze leuke anekdo-
tes langs. Zoals het verhaal over een 
bakker die op maandagavond in de 
bakkerij krakelingen stond te draaien, 
terwijl op de radio naar een hoorspel 
(’Koek en ei’) met Ko van Dijk en 
Johan Kaart werd geluisterd. Die kra-
kelingen waren in die tijd een succes! 
Niet aan te slepen.

Natuurlijk weten de bezoekers nog hoe 
vroeger de schillenboer langs de deur 
kwam. Die schillen werden gewoon 
in een emmer of zo’n speciale houten 
schillenbak klaargezet bij de deur 
en hij bracht ze aan het eind van de 
dag met paard en wagen rechtstreeks 
naar de boeren. Dat bracht zo’n acht 
cent per kilo op. Wist u dat een heel 
brood in de jaren vijftig nog maar een 
kwartje kostte?

Heel vanzelfsprekend was het destijds 
voor de meeste winkeliers dat de man 
met hondenkar, carry en later bestel-
busje langs de deur ging en de vrouw 

achter de toonbank in de winkel stond. 
De onderlinge samenwerking tussen 
de winkeliers was over het algemeen 
vrij goed en je had in Krimpen zelfs 
een winkeliersvereniging met een 
jaarlijks uitstapje.

Wasmachines
In het museum zijn ook volop leuke 
foto’s van andere branches te zien. 
Zoals over de komst van wasmachines 
en televisies. Daarover waren strenge 
afspraken met Philips, want die 
leverde alle spullen tegen nettoprijzen. 
Als winkel kreeg je daar een bonus 
op. De tijd van de waterstoker was 
daarmee wel zo’n beetje voorbij!

In de jaren vijftig hadden de meeste 
mensen nog gewoon een kolenkachel 
in de kamer staan. Van die zwarte 
haarden met mica-ruitjes. De verkoop 
en het bijvullen van gasflessen was 
ook populair, want veel mensen had-
den in die tijd nog geen vaste gasaan-
sluiting. Later kwam in de jaren zestig 
het aardgas en moest er het nodige aan 
leidingen omgebouwd worden.

Het was vroeger ook heel gewoon 
dat op een vaste dag in de week door 
met name de kruideniers (zoals De 
Coöperatie) in een boekje de bestel-
lingen werden genoteerd. Een paar 
dagen later werden de klaargemaakte 
bestellingen afgeleverd. En dan moest 
er betaald worden…..

Demonstraties
Dat lag toch anders bij de verkoop 
van luxe en huishoudelijke artikelen. 
Daar werd vaak voor gespaard of deze 
werden geschonken. Bijvoorbeeld 
bij een verloving. Welke vrouw ging 
vroeger niet naar een demonstratie-
avond van bijvoorbeeld het bestek en 
de roestvrijstalen pannen van BK en 
Brabantia? Er werden ook modeshows 
gehouden. Natuurlijk ging je vooral 
voor de gezelligheid, want of veel 

mensen dan ook echt iets kochten? 
Voor de winkeliers was het vooral 
belangrijk om naamsbekendheid te 
krijgen. In de hoop dat men daarna 
naar de winkel zou komen.

Mooie foto’s zijn er te zien van textiel-
winkels. Daar verkochten ze vroeger 
echt van alles. Variërend van stoffen, 
wol, fournituren, kleding, kokosmat-
ten, Jabo-vloerbedekking, balatum, 
marmoleum en kokoslopers tot zelfs 
damescorsetten. Jazeker! Die pasten 
de vrouwen overigens niet in de win-
kel. Gewoon even naar huis, passen en 
weer terug! Maar ook bijvoorbeeld op 
maat gemaakte ketelpakken of molton-
ondergoed van Jansen en Tilanus 
werden verkocht.

Een bezoek aan het streekmuseum aan 
de IJsseldijk 312 (onderaan de dijk in 
een oude hal-boerderij) kunnen wij u 
zeker aanraden. Geopend van dinsdag 
tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 
uur. Het boek ‘Over de Toonbank’ is 
een aanbeveling en is daar ook te koop 
(f 19,95).

Bab Riem Vis

 

Vroeger kwam alles aan de deur
Weet u het nog? Al die bak-
kers, slagers, kruideniers 
en melkboeren die vroeger 
langs de deur kwamen? Als 
huisvrouw kon je nauwelijks 
de deur uit. Melkboeren, bij-
voorbeeld, kwamen dagelijks 
langs.

In het Streekmuseum Krimpenerwaard 
in Krimpen aan den IJssel is nog tot 
eind augustus een tentoonstelling te 
zien over het middenstandsleven in de 
periode 1895-1962. Deze expositie is 
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In de jaren vijftig/zestig kwam er zelfs al een soort SRV-man door de straat

Keurig in stofjas en schort gekleed werden de klanten geholpen

Regen, regen, regen
Onze keus voor de vakantie 
viel op de Dordogne in Frank-
rijk. Met de auto, mijn man, 
ons dochtertje een nichtje en 
ik...De voorpret is al leuk.

We kochten een bungalowtent en 
luchtbedden en van mijn zus mochten 
we ook het één en ander lenen dus dat 
zat wel snor. We hadden een fijne auto 
waar veel in kon, dus de vakantie kon 
beginnen. Op vrijdag gingen we vroeg 
en goed gemutst op pad richting de 
Dordogne. De reis verliep voorspoedig 
tot het richting Frankrijk opeens heel 
ander weer werd. Wij dachten ‘ach, 
een buitje moet kunnen’. We hadden be-
dacht ergens op een leuk plekje de tent 
voor een nachtje op te zetten. Helaas 
bleef het maar regenen en de tent moest 
toch worden opgezet. Mijn man en ik 
begonnen ermee, maar dat was gemak-
kelijker gezegd dan gedaan, al is het 
ons toch gelukt.
Ons dochtertje en nichtje gingen spelen 
met een balletje aan een elastiek en dat 
zat gelijk vast in een boom. Maar na 
veel gedoe, joepie, kwam het balletje 
los en konden wij we verder met het 
opzetten van de tent. Toen moest ons 
dochtertje plassen. Dat moest in een 
schuur en.....natuurlijk staand. We 
kwamen binnen en schrokken ons rot, 
want er liepen wat kippen die van óns 
schrokken, dus het was een gekakel van 
jewelste. Nou, van de schrik ging dat 
plassen dus niet door. Gelukkig hadden 
we een potje meegenomen en plassen in 
de tent ging helemaal toppie. Maar wij 
pasten niet op het potje dus...wij boven 
het gat bij de kippen; wat een avontuur. 
De rust was teruggekeerd.
Ons nichtje was al groter dus dat ging 
wel goed. Maar met het weer niet. De 
regen kwam met bakken uit de hemel. 
We moesten de volgende dag verder op 
weg naar de Dordogne. Inmiddels was 
het ochtend en na het ontbijt werd de 
natte tent afgebroken en weer in de auto 
geladen. Wij met frisse moed de auto 
in. De auto wordt gestart en...er gebeurt 
niets. Dat gebeurde wel vaker met nat 
weer, maar we hadden hem voor de va-
kantie laten nakijken. Dan maar duwen! 
Er stonden enkele mannen naar ons 
gestuntel te kijken (inmiddels stonden 
we tot onze enkels in de modder), maar 
helpen, ho maar. Gelukkig startte de 
auto uiteindelijk. Na al dat slechte weer 
dachten we richting Spanje te gaan, 
maar op een parkeerplaats vertelden 
mensen die daar waren geweest dat ze 
voor het slechte weer waren vertrokken. 
We zijn toen maar richting België ge-
reden, maar ook daar alleen maar regen 
dus we verloren de moed een beetje. 
We hebben de Dordogne nooit bereikt 
en zijn richting Rotterdam gegaan. 
Daar was het prachtig weer. Het was 
een vakantietrip van een lang weekend. 
Ik zie nog de verbaasde gezichten van 
onze buren. We zouden vier weken 
wegblijven. We hebben verder vakantie 
in ons eigen landje gevierd met prachtig 
weer. Iedereen een fijne vakantie...

Corrie Gorissen. Vitrines vol nostalgische artikelen



Paul Weijers
Hierbij wil ik graag reageren op dat 
stukje van de heer Paul Weijers. Hij is 
nog familie van mij. Ik zou graag in 
contact met hem komen. Ik heb foto’s 
van zijn vader, Jan Sterkman.

Robert de Kramer
Benedenrijweg 241
3077 CD Rotterdam
r.kramer24@chello.nl

Meester Seip
Ik ben op zoek naar foto’s van de heer 
Seip, in de jaren 50-60 hoofd van de 
Dillenburgschool in de Zinkerstraat op 
Feijenoord. Wie o wie kan mij helpen?

Aad Driessen
homedriessen@hotmail.com

Aangeboden
Gratis aangeboden: een kunstkerst-
boom voor de komende Kerstdagen. 

Hoogte 1,85 mtr., merk: Triumph 
tree. Verder: Jaarboeken van het CBG 
(Centraal Bureau Genealogie) 1999 
deel 53 t/m 2013 deel 67, plus kwar-
taalnummers-Genealogie jaargang 5 
maart 1999 t/m jaargang 19 december 
2013. Tevens: DOKA met hoogwaar-
dige apparatuur. o.a. kleurenvergroter 
DURST M601 geschikt voor klein-
beeld en 6 bij 6.

Informatie NL290034@kpnmail.nl

Bridgen in Schiebroek
Bridgeclub BC´90 is een gezellige 
bridgeclub die 30 augustus a.s. het 
nieuwe seizoen begint. Wij houden 
onze clubavonden in de Brasserie van 
Schiehoven, aan de Hamakerstraat 77 
en beginnen om 19.30 uur. Parkeren is 
gratis en wij zijn ook te bereiken met 
bus 174 (3 min. Lopen) of tramlijn 
25 ( 6 min. lopen). Wij verwelkomen 
graag nieuwe leden op onze bridge-

club, zowel singles als paren. Mocht u 
interesse hebben of nadere informatie 
wensen, bel of mail mij dan. 

Ton van Dalen
Meidoornsingel 148
010-4229486
a.van.dalen1@ziggo.nl

Peter en Ivo Snijders
Ik zou graag in contact komen met 
Peter Snijders (10-01-74) en/of zijn 
broer Ivo (10-4-1976), zonen van Jans 
Wanschers en mijn neef Piet Snijders 
(1951 / 1-10-1985). Ik heb informatie 
over jullie opa, mijn oom, Cornelis 
Snijders, Engelandvaarder in 1941. 
Waarschijnlijk is dat interessante ver-
haal jullie onbekend, maar bovendien 
zie ik er naar uit kennis te maken met 
mijn twee achterneven.

Dick Snijders
0186 - 616086/06- 47322775
w.d.snijders@planet.nl

Anja Mager
Ik ben op zoek naar Anja Mager (dit 
is haar meisjesnaam). Zij woonde 
in Ridderkerk in de Burgemeester 
Crezeestraat. Ik wil graag in contact 
met haar komen, want we waren altijd 
vriendinnen, 40 jaar geleden ongeveer, 
en het zou leuk zijn elkaar weer te 
zien.

Rita Smitshoek
h.smitshoek@hotmail.nl

Jurriaan Streefkerk
Ik kom graag in contact met Jurriaan 
Streefkerk, wonend op de Strevelsweg 
in Rotterdam Zuid, ca 79 jaar, om te 
zeggen dat het mij spijt.

Lien Duvaloois-Maas
06-40913674

J. Jansse Wzn
Ik heb New York gelezen van Willy 
Mudde en dat zij heimwee had naar 
Nederland. Zij had gewerkt bij J. 

Jansse Wzn aan de Maashaven en 
Oranjeboomstraat (hoofdkantoor) 
en terugkwam en weer ging werken. 
Er werd eerder veel geschreven over 
de bakkerijen van Van der Meer & 
Schoep, maar je had ook nog de hele 
grote J. Jansse met veel winkels. Wij, 
Bep de Vries en Alberta Drenth heb-
ben daar ook gewerkt in de Oran-
jeboomstraat bij onze chef, de heer 
Coulander (afd. Banketkantoor) en 
een fijne tijd gehad. Mocht er ooit een 
reünie komen, hopen wij er ook bij 
te zijn. Riet Paternoster is ons helaas 
ontvallen.

A. Boender-Drenth
010-4291076
B. de Vries
073-6563743

Melkbus
Ik zoek een goede, complete melkbus 
met deksel in goede staat en een hoef-

ijzer tegen redelijke prijs.

E. de Jong
06-18185781

VHS videorecorder
Wie heeft nog een VHS videorecor-
der? Dan heb ik een mooie verzame-
ling VHS-banden met onder meer 
actiethrillers, romantiek, WO 2 in de 
originele hoezen.

P. v.d. Veer
06-25015047

Sinterklaas
Ik heb geen foto’s van Sinterklaas in 
de poffertjeskraam, ook niet van de 
kraam aan de Gordelweg, waar ik zelf 
vaak kwam. Weet iemand dat nog?

A.C.K. van Lieburg-van Lelieveld
Stresemannplaats 27
3068 JL Rotterdam

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusserDinsdag 7 augustus 2018pagina 18

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

Bureau voor Groepsverzekering
In de jaren 1965-1967 werkte ik voor de Nationale-Nederlanden bij het zoge-
naamde Bureau voor Groepsverzekering. Met sommige collega’s was er veel 
contact, met veel anderen was dat beperkter. Ik bewaar fijne herinneringen 
aan die periode. Er heerste een prima werksfeer! Op de foto hierbij o.a. rechts 
(zittend) Arie van Noordenne en ook rechts (staand) Ankie Heikoop (mo-
gelijk is deze achternaam niet goed gespeld). De tweede van rechts zittende 
persoon ben ik zelf. Ik zou het leuk vinden als de twee genoemde mensen, 
maar ook zeker anderen die menen zich mij te herinneren, contact met me 
willen opnemen om me te laten weten hoe het hen in het leven is vergaan!

Henk Benner
henkbenner@live.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.

Bengels
In een van De Oud-Rotterdammers stond een artikel van H. Hofman over 
de St. Jozefschool. Ik heb daar ook op gezeten (wie niet, die katholiek was 
en in Charlois woonde?). In het kleuterklasje van juffrouw Margé zat mijn 
broertje Piet. Op een dag in de zesde klas was ik de klas uitgestuurd en moest 
ik op de gang staan. In die gang zag ik opeens ook mijn broertje zitten naast 
de kleuterklas. Hij zei: “Ik ben de klas uitgezet.” “Ik ook””, antwoordde ik. 
“Wat heb jij gedaan?” “Niks”, zei Pietje. Ik weer: “Ik ook niks.” Hoe kregen 
we het voor elkaar; twee broers op de gang? Foto Jopie (r) en Pietje (l), 1960.

J.A.M. den Ouden
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. varken om mee te fokken; 7. deel van een auto; 12. bezit van een boer; 13. stad in Duitsland; 14. Europeaan; 15. neon 
(scheik. afk.); 17. verwaande kwast; 19. omgebogen rand van blikwerk; 21. mobiele eenheid (afk.); 22. hel verlicht; 24. anti-
transpiratiemiddel; 27. deel van het gelaat; 28. rijstbrandewijn; 30. wisseling van veren; 31. boomsoort; 32. deel van de arm; 
33. nachtvlinder; 35. textielarbeider; 37. wiel; 38. eindtoets op school; 41. brandje; 42. fototoestel; 44. vangwerktuig; 46. deel 
van een fles; 47. in het jaar; 48. plaats in Limburg; 49. toetsing (examen); 50. hoofddeksel; 52. slaapgast; 54. bloedarmoede; 
56. plaats in Noord-Brabant; 58. voorjaarsbloem; 61. een blad papier; 62. grootschalige publieke gebeurtenis; 64. deel van 
het oor; 65. alcoholische drank; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. inwendig or-
gaan; 72. bloeiwijze; 73. draaimolen; 76. deel van een gevel; 77. windrichting (afk.); 78. balsport te paard; 79. teken (signaal); 
81. muzieknoot; 82. duivenhok; 83. land of staat; 84. zeepwater; 86. Oost-Europees land; 87. kous met mazen.
 
Verticaal
1. blaaskapel; 2. kilovolt (afk.); 3. telwoord; 4. watervogel; 5. appartementencomplex; 6. koude lekkernij; 7. onsportief; 8. 
flipperkastterm; 9. onderricht; 10. paardenslee; 11. uitgestrekte mosvlakte in Rusland; 16. roem; 18. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 20. hoger gelegen bouwland; 21. minus (eraf); 23. schaapkameel; 25. inbreker; 26. hooivork; 27. aanlegplaats 
voor schepen; 29. langwerpige vrucht; 32. een voorraad aanleggen; 34. ogenblik; 36. Arnhemse voetbalclub; 37. waadvogel; 
39. kleurloos edelgas; 40. keurige; 42. meerstemmig kerkgezang; 43. Zwitsers aardappelgerecht; 45. snijwerktuig; 46. dui-
velsoord; 51. nachtroofvogel; 53. bitter lichaamsvocht; 54. Oost-Europees land; 55. wild zwijn; 56. langs (via); 57. enigszins 
zielig (triest); 59. videofilmpje; 60. in ernst bedoeld; 62. ovaal; 63. de opgooi verrichten; 66. in andere woorden (afk.); 67. 
laagte tussen bergen; 69. rivier in Engeland; 71. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 73. frisdrank; 74. Duitse keizer; 75. 
slimmigheidje; 78. geneesmiddel; 80. hoogste punt van een huis; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. rivier in Italië.

De zomer van 2018 gaat de boeken in als een van de warmste of misschien zelfs wel dé warmste sinds mensenheu-
genis. Waarschijnlijk krijgt deze zomer eenzelfde faam als die roemruchte winter van 1963. Vandaar de spreuk die 
deze keer de uitkomst van de puzzel vormde:

Over deze zomer hebben we niets te klagen

Kennelijk waren veel mensen dat met ons eens, want we kregen een opmerkelijk groot aantal inzendingen. En dat in 
de vakantietijd! Uit de vele inzendingen lootten we vijf winnaars die zich mogen verheugen op het fraaie boek ‘Rot-
terdam, Tuindorp Vreewijk in de 20ste eeuw’. De winnaars zijn: J.Jongerius, B. Heerema, J. Lindsen, F. Schuring-

Oosterhof en R. Oosterom.

Voor de puzzelaars van deze puzzel hebben we vijf exemplaren 
klaarliggen van Rotterdam Crooswijk in de 20ste eeuw. Wilt u 
in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing 
naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.
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50 10 28 40 67 35 54 47 43 14 83

35 20 79 76 13 87 5 62 69 6 38 70

72 7 53 51 60 49 7 84 66 57 24 86

Horizontaal 1. varken om mee te fokken; 7. deel van een auto; 12. bezit van een boer; 13. stad in Duits-
land; 14. Europeaan; 15. neon (scheik. afk.); 17. verwaande kwast; 19. omgebogen rand van blikwerk;
21. mobiele eenheid (afk.); 22. hel verlicht; 24. antitranspiratiemiddel; 27. deel van het gelaat; 28. rijst-
brandewijn; 30. wisseling van veren; 31. boomsoort; 32. deel van de arm; 33. nachtvlinder; 35. textielar-
beider; 37. wiel; 38. eindtoets op school; 41. brandje; 42. fototoestel; 44. vangwerktuig; 46. deel van een
fles; 47. in het jaar; 48. plaats in Limburg; 49. toetsing (examen); 50. hoofddeksel; 52. slaapgast; 54.
bloedarmoede; 56. plaats in Noord-Brabant; 58. voorjaarsbloem; 61. een blad papier; 62. grootschalige
publieke gebeurtenis; 64. deel van het oor; 65. alcoholische drank; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. inwendig orgaan; 72. bloeiwijze; 73. draaimolen; 76. deel van
een gevel; 77. windrichting (afk.); 78. balsport te paard; 79. teken (signaal); 81. muzieknoot; 82. duiven-
hok; 83. land of staat; 84. zeepwater; 86. Oost-Europees land; 87. kous met mazen.

Verticaal  1. blaaskapel; 2. kilovolt (afk.); 3. telwoord; 4. watervogel; 5. appartementencomplex; 6. kou-
de lekkernij; 7. onsportief; 8. flipperkastterm; 9. onderricht; 10. paardenslee; 11. uitgestrekte mosvlakte in
Rusland; 16. roem; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 20. hoger gelegen bouwland; 21. minus (eraf);
23. schaapkameel; 25. inbreker; 26. hooivork; 27. aanlegplaats voor schepen; 29. langwerpige vrucht;
32. een voorraad aanleggen; 34. ogenblik; 36. Arnhemse voetbalclub; 37. waadvogel; 39. kleurloos edel-
gas; 40. keurige; 42. meerstemmig kerkgezang; 43. Zwitsers aardappelgerecht; 45. snijwerktuig; 46. dui-
velsoord; 51. nachtroofvogel; 53. bitter lichaamsvocht; 54. Oost-Europees land; 55. wild zwijn; 56. langs
(via); 57. enigszins zielig (triest); 59. videofilmpje; 60. in ernst bedoeld; 62. ovaal; 63. de opgooi verrich-
ten; 66. in andere woorden (afk.); 67. laagte tussen bergen; 69. rivier in Engeland; 71. Erasmus Univer-
siteit Rotterdam (afk.); 73. frisdrank; 74. Duitse keizer; 75. slimmigheidje; 78. geneesmiddel; 80. hoogste
punt van een huis; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. rivier in Italië.

KRUISWOORDPUZZEL

Vitrinekasten
U plaatste voor ons enige tijd geleden 
een oproep voor Vitrinekasten. Inmid-
dels is onze Pop-Up kunstwinkel in Rot-
terdam-Nesselande geopend en in vol 
bedrijf. Wij hebben heel veel aanbod van 
kasten gekregen en daar zeven mooie 
exemplaren uit kunnen kiezen. Hartelijk 
dank aan alle Oud-Rotterdammer-lezers 
die spontaan hebben gereageerd.

Peter Buisman
Kunstkring Prins Alexander

Anita van Bruggen-Knape
Ik heb als oud-bewoner van de Aelwijn 
Floriszstraat (31) met belangstelling uw 
artikel in De Oud-Rotterdammer gele-
zen. Ik ben geboren in 1947 op nummer 
31 en zoon van de schoorsteenveger en 
onderbrandmeester bij bluseenheid 221 
van de vrijwillige brandweer. Tot 1970 
heb ik zelf op dit adres gewoond. Ik wil 
een kleine rectificatie aanbrengen op 
uw artikel. Er heeft in deze straat geen 
knopen- en garenwinkel gezeten, maar 
wel om de hoek, in de Gerard Schol-
tenstraat, nabij de Benthuizerstraat. De 
winkel was van Schipper en zat vlak 
naast de poort naar de loods waar fruit 
werd verpakt. Naderhand zat hier een 
houthandel in. Voor de deur van Schip-
per is ooit een ongeluk gebeurd met het 
lossen van platen hardboard, waarbij 
iemand bekneld is komen te zitten. Zat 
kleermaker Knape niet op de Bergweg, 

nabij de Raephorststraat naast de dokter-
spraktijk?

Angelo A.B.Ramperti
Ramperti@kpnplanet.nl

Wagenveer
In 1962 en jaren daarna ging ik eens per 
week met het wagenveer naar Vlaardin-
gen. Ik woonde in Spijkenisse en werkte 
als inspecteur bij de Verzekeringsmaat-
schappij Hav-Bank in Schiedam. Wat 
nu de A 15 is, was toen de Vondelin-
genweg; de weg naar de raffinaderijen. 
Als je het Dorp Hoogvliet uitreed, stak 
je de Vondelingenweg over en kwam 
je op de weg naar de aanlegsteiger van 
het wagenveer en andere veerdiensten. 
Aan deze weg had je links de Shell raf-
finaderij en rechts die van Caltex. Toen 
de A 15 en de Beneluxtunnel in 1967 in 
gebruik werden genomen, was het met 
het wagenveer gedaan. Dit waren toen 
ingrijpende gebeurtenissen.

John van Dommele
john31@telfort.nl

Een herinnering uit de oorlog
In 1943 was ik zes jaar. Wij woonden 
aan de Beijerlandselaan 24, op de eerste 
etage boven een behangwinkel. In de 
voorkamer was een erker. Die had ook 
ruitjes aan de zijkanten, zodat je de 
straat kon uitkijken. Een geliefd plekje 
voor een zesjarige, vooral als er twee 

stoomtreinen van de RTM tegelijk 
stopten aan het perronnetje daar; de ene 
op weg naar de Rosestraat en de andere 
op weg naar de Hoekse Waard. Op de 
Beijerlandselaan waren veel winkels, 
ook nu nog. Zo zat er op nummer 18 
een babyzaak, die ook kinderwagens 
verkocht. Dat deze zaak gedreven werd 
door een joods echtpaar wist ik niet, ik 
wist niet eens wat joden waren.
Op een dag zat ik weer op mijn geliefde 
plekje. Opeens kwam er een Duitse le-
gerwagen aanrijden, op de fiets gevolgd 
door twee Rotterdamse politieagenten. 
De auto stopte bij nummer 18, een paar 
huizen verder dus. Twee Duitse soldaten 
stapten uit. Nog zie ik de vader en moe-
der naar buiten komen. De vader draaide 
de winkeldeur op slot, tilde zijn twee 
kinderen in de laadbak en stapte, samen 
met moeder, ook in. Ze werden geholpen 
door de twee politieagenten. De wagen 
vertrok. Waarheen? Ik wist het niet. Ook 
de twee agenten vertrokken, waar-
schijnlijk naar het politiebureau aan het 
Sandelingplein. De aanblik van deze 
gebeurtenis heb ik nooit vergeten. De 
winkel bleef tot ver na de oorlog op slot. 
Pas veel later heb ik begrepen wat er 
met dit gezin gebeurd is.

Jan de Lange
Koningin Wilhelminastraat 33
2871 TG Schoonhoven
jandelange37@planet.nl

De geweldige zomer, De Oud-Rotterdammer en dan…die verrukkelijke 
fles. Dat zachte groen. De kleur die ook terugkomt in De Oud-Rotterdam-
mer. Nog nooit heb ik iemand zó zien genieten -als van het lezen- van 
De Oud-Rotterdammer. Zelf ben ik zo’n oude Rotterdammer en ik geniet 
elke veertien dagen weer van De Oud-Rotterdammer. Ik bedacht dus dat 
het leuk kon zijn een foto te maken van een oud-Rotterdammer die De 
Oud-Rotterdammer zit te lezen en deze foto in De Oud-Rotterdammer te 
plaatsen, zodat vele oud-Rotterdammers daar eveneens ongekend lees- 
en kijkplezier aan kunnen beleven. Oud-Rotterdammers onder elkaar, 
zo gezegd. Veel leesplezier met deze veertiendaagse oud-Rotterdamse 
pleister op de wonden, die deze hittegolf in de vorm van blaren op veel 
oud-Rotterdammers inmiddels zal hebben aangebracht. Maar ach, wat 
zeuren we toch over de hittegolf die ons treft? Bij mij staat de pook nog 
steeds stijf naast de kachel!!
Veel plezier en pas op in bos en hei, daar hoort echt geen vuurtje bij!!

Gerard Klück
Hendrick Staetsweg 121
3067 VP Rotterdam

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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50 10 28 40 67 35 54 47 43 14 83

35 20 79 76 13 87 5 62 69 6 38 70

72 7 53 51 60 49 7 84 66 57 24 86

Horizontaal 1. varken om mee te fokken; 7. deel van een auto; 12. bezit van een boer; 13. stad in Duits-
land; 14. Europeaan; 15. neon (scheik. afk.); 17. verwaande kwast; 19. omgebogen rand van blikwerk;
21. mobiele eenheid (afk.); 22. hel verlicht; 24. antitranspiratiemiddel; 27. deel van het gelaat; 28. rijst-
brandewijn; 30. wisseling van veren; 31. boomsoort; 32. deel van de arm; 33. nachtvlinder; 35. textielar-
beider; 37. wiel; 38. eindtoets op school; 41. brandje; 42. fototoestel; 44. vangwerktuig; 46. deel van een
fles; 47. in het jaar; 48. plaats in Limburg; 49. toetsing (examen); 50. hoofddeksel; 52. slaapgast; 54.
bloedarmoede; 56. plaats in Noord-Brabant; 58. voorjaarsbloem; 61. een blad papier; 62. grootschalige
publieke gebeurtenis; 64. deel van het oor; 65. alcoholische drank; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. inwendig orgaan; 72. bloeiwijze; 73. draaimolen; 76. deel van
een gevel; 77. windrichting (afk.); 78. balsport te paard; 79. teken (signaal); 81. muzieknoot; 82. duiven-
hok; 83. land of staat; 84. zeepwater; 86. Oost-Europees land; 87. kous met mazen.

Verticaal  1. blaaskapel; 2. kilovolt (afk.); 3. telwoord; 4. watervogel; 5. appartementencomplex; 6. kou-
de lekkernij; 7. onsportief; 8. flipperkastterm; 9. onderricht; 10. paardenslee; 11. uitgestrekte mosvlakte in
Rusland; 16. roem; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 20. hoger gelegen bouwland; 21. minus (eraf);
23. schaapkameel; 25. inbreker; 26. hooivork; 27. aanlegplaats voor schepen; 29. langwerpige vrucht;
32. een voorraad aanleggen; 34. ogenblik; 36. Arnhemse voetbalclub; 37. waadvogel; 39. kleurloos edel-
gas; 40. keurige; 42. meerstemmig kerkgezang; 43. Zwitsers aardappelgerecht; 45. snijwerktuig; 46. dui-
velsoord; 51. nachtroofvogel; 53. bitter lichaamsvocht; 54. Oost-Europees land; 55. wild zwijn; 56. langs
(via); 57. enigszins zielig (triest); 59. videofilmpje; 60. in ernst bedoeld; 62. ovaal; 63. de opgooi verrich-
ten; 66. in andere woorden (afk.); 67. laagte tussen bergen; 69. rivier in Engeland; 71. Erasmus Univer-
siteit Rotterdam (afk.); 73. frisdrank; 74. Duitse keizer; 75. slimmigheidje; 78. geneesmiddel; 80. hoogste
punt van een huis; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. rivier in Italië.

KRUISWOORDPUZZEL
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BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD   |   T: 0186 - 60 13 55   |   SLAAPBOULEVARD.NL

AUPING          HÄSTENS          PULLMAN          SOMNUS          TEMPUR          ULTIMA          NOLTE          HÜLSTA          SWISSFLEX

*VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL

SUMMERSALE
BIJ SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT
ONTDEK ALLE ACTIES IN DE WINKEL!

SHOWROOM VAN 4.000M2

DESKUNDIG ADVIES

OP MAAT GEMAAKT

TOP BEDDENMERKEN

RUIM
4.000M2

BEDDEN

TOT €500,- VOORDEEL OP EEN  
PULLMAN BOXSPRINGCOMBINATIE

GRATIS
TOPMATRAS*

15%
KORTING*

VIER ELKE DAG MET ONZE
VIER NIEUWE BEDDEN

MINIMAAL 

€1.000 
VOORDEEL*

GRATIS TOPMATRAS BIJ EEN 
2-PERSOONS AVEK BOXSPRING

SUMMERSALE OP HET COMPLETE
AUPING ASSORTIMENT

GRATIS TOPMATRAS BIJ EEN 

TOT

€500
VOORDEEL*
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