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Nadat in Rotterdam vorig jaar 
rellen hadden plaatsgevonden 
rond twee Turkse ministers, 
kon men een dag later in de 
krant lezen hoe vanuit Turkije 
over het politieoptreden was 
gereageerd. Zo had een groot 
aantal woedende Turken - 
kennelijk na raadpleging van 
het internationale telefoon-
register - de politie in Rot-
terdam opgebeld om vervol-
gens in woord en gezang luid 
en duidelijk hun gevoelens 
omtrent het optreden van de 
Rotterdamse dienders ver-
staanbaar te maken.

Wat diezelfde bellers daarbij echter 
kennelijk over het hoofd hadden 
gezien, was het feit dat op deze wereld 
nog steeds twee steden genaamd 
Rotterdam bestaan. Naast ons eigen, 
onvolprezen Rotterdam aan de Maas, 
kent de Amerikaanse staat New York 
namelijk ook een plaatsnaam Rot-
terdam. Uiteraard met de letters NY 
daaraan toegevoegd. De protesterende 
bellers waren zodoende bij het ‘ver-
keerde’ Rotterdam uitgekomen.

Bij het lezen van deze krantenberich-
ten gingen mijn gedachten terug naar 
datzelfde, ongeveer 260 kilometer 
ten noorden van New York gelegen, 
Rotterdam. Een alleraardigst stadje, 
waar ik met mijn gezin twee keer 
(1971/1981) kort heb vertoefd. Daar 
bewaar ik nog steeds leuke herin-
neringen aan. Zo ben ik bijvoorbeeld 
destijds niet alleen tot Erelid van het 
plaatselijke politiekorps benoemd, 
maar ook zeer vereerd met het Ere-

burgerschap van de City of Rotterdam 
NY. Hoe ik vanuit ons ‘Oud-Rotter-
dam’ (1270) ooit ben terecht gekomen 
in dat ‘Jong-Rotterdam NY’ (1820) 
kwam door het volgende.

Rotterdam NY
Vóór 1971 had ik nog nooit van het 
Amerikaanse Rotterdam gehoord. 
Toen ik dat jaar als Rotterdams 
politie-inspecteur op de FBI Academy 
in Washington een cursus volgde, 
hoorde ik van mijn Amerikaanse col-
lega’s dat in de staat New York ook 
een stadje met de naam Rotterdam 
bestond. Dat wekte uiteraard mijn 
nieuwsgierigheid. Via mijn Ameri-
kaanse collega’s kreeg ik contact met 
de plaatselijke politiechef van Rotter-
dam NY, genaamd Joseph Dominelli. 
Reeds bij het eerste telefoontje liet hij 
mij enthousiast weten dat ik van harte 
welkom was in ‘zijn’ Rotterdam. Dat-
zelfde gold uiteraard voor mijn gezin 
van vier. Wij woonden toen namelijk 
in het bij Washington gelegen Alexan-
dria. Na beëindiging van mijn FBI-
cursus reisden wij in juli 1971 met 
ons viertjes voor een weekendje naar 

Rotterdam NY. Zo informeel, maar 
buitengewoon hartelijk, als dit korte 
bezoekje was, zo indrukwekkend for-
meel, maar zeker ook zo gezellig was 
ons tweede bezoek aan Rotterdam NY, 
tien jaar later, in augustus 1981. Bij 
die gelegenheid bood chief Dominelli 
mij een prachtig politieschild aan, 
met daarop ondermeer: ‘Rotterdam to 
Rotterdam´.
Rotterdam NY, gelegen in 
Schenectady County, is een stadje met 
ongeveer 30.000 inwoners. Het grond-
gebied van de gemeente omvat circa 
37 vierkante mijl. Dit gebied werd 
omstreeks 1661 bewoond en ontwik-
keld door geëmigreerde Nederlanders. 
Op 14 april 1820 werd Rotterdam 
NY een zelfstandige gemeente. Het 
plaatsje telde toen ongeveer 1500 
bewoners.

Wapenspreuk
Een bekende burgemeestersnaam 
rond die jaren was die van Simon 
Schermerhorn. Het Rotterdamse NY 
politiekorps dateert van 1936 en be-
stond toen nog uit zes dienders. Anno 
heden telt het korps zo’n 40 leden. In 

1942 werd Rotterdam NY aangemerkt 
als een ‘first class town’. Sedert 1975 
luidt het stadswapen van Rotterdam 
NY, net als dat van ‘the Old World 
Rotterdam, ‘Sterker door Strijd’ 
‘Stronger Through Effort´.
Toen de Rotterdamse NY-politieman 
Donald Knoblauch in juni 1981 een 
bezoek bracht aan ‘ons’ Rotterdam, 
had hij een brief bij zich met de 
nodige informatie over Rotterdam NY. 
Die brief kwam van zijn burgemees-
ter, John F. Kirvin. Diens verzoek aan 
Knoblauch was deze brief persoonlijk 
aan de Rotterdamse burgemeester 
André van der Louw te overhandigen. 
Dat is ook gebeurd. In zijn schriftelijk 
antwoord liet Van der Louw aan bur-
gemeester Kirvin weten te hopen dat 
‘er binnen niet al te lange tijd’ voor 
hem een mogelijkheid zou zijn zelf 
Rotterdam NY te bezoeken. Daar is 
het helaas nimmer van gekomen.

Viering
In diezelfde brief kondigde Van der 
Louw wel mijn komst naar Rotterdam 
NY in augustus 1981 aan.
Begin augustus 1981 kondigde 

burgemeester John Kirvin via een 
indrukwekkende proclamatie aan, dat 
12 augustus 1981 in Rotterdam NY 
gevierd zou worden als een ROT-
TERDAM THE NETHERLANDS 
DAY. Voorts bepaalde hij dat op die 
dag de Nederlandse en Amerikaanse 
vlag in het openbaar zouden worden 
gehesen en daarbij een muziekkorps 
de beide volksliederen zou spelen. Dat 
was echter nog niet alles. In dezelfde 
proclamatie werden burgemeester 
André van der Louw en ondergete-
kende ‘namens de bewoners van Rot-
terdam NY´ benoemd tot ‘Residents 
of Rotterdam, New York’, en tevens 
als ‘Members of our Rotterdam Police 
Department’.
Op 14 april 2020 bestaat Rotterdam 
NY - ‘A Good Place to Live’ - 200 
jaar. Dat gaat daar ongetwijfeld 
gevierd worden. Wellicht aanleiding 
voor onze burgemeester iets te beden-
ken in relatie tot: ‘Van Oud-Rotterdam 
naar Jong Rotterdam’?

Jan Blaauw
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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,- Kijk voor aanbiedingen 

achterop!

VAAR MEE TIJDENS DE 
VUURWERKSHOW VAN DE 

WERELDHAVENDAGEN

RESERVEER JE TICKETS VIA 
BERENBOOT.NL & THEATEROPHETWATER.NL

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Bij Bodylight sport u volgens de 
Thermo Fysische Methode (TFM). 
Het is een manier van sporten die 
natuurlijk en veilig is en een duurzaam 
resultaat oplevert. Door de warmte in de cabine 
is de kans op blessures en spierpijn minimaal. 
We richten ons op figuurverbetering en 
sporten met gezondheidsklachten.
 

  Ons nieuwe adres per 3 september 2018: 

Hoofdweg 368 te Capelle a/d IJssel (bedrijventerrein Capelle XS)
Tel. 010-4515555
info@body-light.nl
www.body-light.nl

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

Zeer comfortabele scootmobiel
	digitaal scherm met kilometerteller
 zeer wendbaar 
 Gebruikersgewicht: t/m 150 kg
 uit voorraad leverbaar

Vierwiel scootmobiel 
Mercurius - 4

Snelheid: 
15 km/u
Actieradius: 
ca. 45 km

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

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

De Oud-Rotterdammertjes

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Wilt u ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

In verband met onze verhuizing naar Drenthe 
te koop aangeboden in prima staat verkerende 

vrijstaande 6 persoons stenen 
recreatiebungalow 

op een kleinschalig park in Midden Drenthe.

Eigen grond ( app.recht) 3 slaapkamers 
waarvan 1 op de begane grond. Badkamer met 
inloopdouche, apart toilet ook op de begane 
grond. Totale woonoppervlakte 75 m2.
Eigen WIFI aansluiting, 4 zonnepanelen.
Inpandige berging met extra koelkast, vriezer en 
wasmachine. Aparte blokhut.

Kijk op de site www.hethartvandrenthe.nl om 
een indruk van het park te krijgen.
Vraagprijs €75.000,00 kk 
inclusief de complete inventaris.

Voor meer info of bezichtiging: 0592269739



De Schietbaanlaan had destijds 
twee rijbanen met een pleintje in het 
midden, auto’s stonden er zelden ge-
parkeerd, dus hadden we alle ruimte. 
Toch ondervonden de omwonenden 
blijkbaar vaak hinder van de voetbal-
lende jeugd en belden dan de politie. 
Er kwam meestal een wijkagent op 
de fiets, die ons bestrafte door de bal 
in beslag te nemen (eventueel konden 
ouders deze weer ophalen op het poli-
tiebureau in de Oostervantstraat). Wij 
waren daar niet blij mee en verzonnen 
allerlei listen om de bal niet kwijt te 
raken. Zo hadden we bijvoorbeeld het 
lef een grote bal onder de snelbinders 
van zijn fiets terug te pakken op het 
moment dat hij opstapte. Ook kwam 
er eens een politiejeep langs met een 
open dak: “Ja jongens, gooi die bal 
maar op de achterbank” hoorden we 
en vervolgens gooiden we de bal 
over de bank heen, zodat hij aan de 
andere kant op straat rolde en de jeep 
weg reed. Een andere keer kwam 

een fietsende agent in onze richting 
fietsen, waarna één van ons de bal een 
zo harde trap gaf dat hij om de hoek 
naar de ‘s-Gravendijkwal rolde. De 
agent zei dat één van ons de bal moest 
gaan halen. Direct liep de jongen er 
achteraan die om de hoek woonde. 
Hij bleef erg lang weg waarna hij 
terugkwam met een grote bal van 
krantenpapier met touw eromheen. 
De agent zei natuurlijk dat het niet 
dezelfde bal was, maar ging toch maar 
weg toen wij allen bezwoeren dat dit 
wel dezelfde was.

Truc
De pas geplante boompjes op het 
pleintje waren alle voorzien van 
beschermend gaas. Toen de agent ons 
weer betrapte en naar de rand van het 
pleintje draaide, pakte één van ons de 
kleine bal en liet hem achter het gaas 
van een boom naar beneden vallen. 
De agent draaide zijn stuur en reed 
zonder iets te zeggen weer door; we 

zijn met vele vingers wel tien minuten 
bezig geweest om de bal naar boven 
te werken.

Tennisballen
Op een dag hoorden we dat Sporthuis 
Centrum, dat op de Kruiskade zat, 
uitverkoop hield, omdat zij verhuisden 
naar de pas geopende Lijnbaan. Er 
werden tennisballen aangeboden voor 
tien cent per stuk. Wij hadden allemaal 
wel wat spaargeld en kochten een 
heleboel tennisballen op. Wanneer we 

hiermee voetbalden en de wijkagent 
weer langskwam, leverden we gelijk 
de tennisbal in en zodra hij de hoek 
om was werd er een andere uit een 
broekzak gehaald en hadden we de 
grootste lol voor een dubbeltje.

De benen nemen
Wij dachten altijd dat de agenten wat 
dom waren, maar op een dag sprak 
de agent ons aan en zei dat hij het 
persoonlijk geen probleem vond dat 
wij voetbalden, maar dat hij toch 

altijd moest optreden, omdat de beller 
waarschijnlijk stond te kijken of er 
wel werd opgetreden. Hij gaf ons de 
raad de benen te nemen als we zagen 
dat hij er aankwam. Achteraf bezien 
waren de agenten niet dom, maar had-
den ze begrip voor ons en lieten onze 
trucs gewoon toe!

Philip Ham
pjham@outlook.com

Politie spelbreker voor straatvoetballers
Begin jaren vijftig bracht de jeugd veel tijd door op straat, waar-
bij voetballen voor jongens favoriet was. Zo ook in het eerste 
stuk van de Schietbaanlaan waar de voetballende jeugd bestond 
uit de volgende jongens en één meisje, bijna allemaal wonend 
in de Bellevoystraat en de Schietbaanlaan: Cor Eenhoorn, Bep 
Teters, Peter v.d. Berg, Henny en Jan Linssen, Gerrit Vellinga, 
Joop en John (†) van Diggelen, Tineke de Munck, Bert en Ge-
rard Harrewijn, Hans en John Barkmeier, Herman Grootjohan?, 
Menno Veenhuis, Jan Ham (†) en ikzelf Philip Ham.
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Het boek is mateloos interessant 
door de verschillende verhalen die 
Carmiggelt over al die mensen weet te 
vertellen. Over genoemde Gerard den 
Brabander schreef hij ooit, in een ander 
boek, dat deze er een nogal bohemien-
achtige levensstijl op na hield. Toen hij 
eens met een aantal andere schrijvers 
van de uitgever een diner kreeg aan-
geboden in Americain, bestudeerde hij 
enige tijd de menukaart, en gaf deze 
terug aan de wachtende ober met de 
woorden: “Geef mij maar ‘n bord warm 
eten.” Van hem is ook de parafrase op 
de bijbelwoorden “En God zag dat het 
goed was”; hij maakte daarvan: “Hij 
zag niet dat het niet goed was…”

Maar ik wil het hebben over het ver-
haal, in bovengenoemd boek, ‘Gedach-
ten bij een standbeeld’, en dat gaat over 
Wim Kan. Ook een man die ik gren-
zenloos bewonder. Er is na Kan geen 
conferencier meer geweest zo puntig en 

geestig, met zulke briljante oneliners. 
Een van mijn favoriete is die hij uit-
sprak tijdens de Nieuw Guineakwestie, 
u weet nog wel, toen hadden ze in Den 
Haag verzonnen dat genoemd stuk 
Indonesië onafhankelijk moest worden. 
Kan zei: “Dan moeten de Papoea’s dus 
gaan stemmen. Hoe ken dat nou, dan 
mowwe ze eerst vangen!” (Hij sprak 
expres een soort volks, Haags dialect). 
Toen hij eens in Rotterdam speelde, 
was er weer eens een paar ton olie uit 
een schip gelekt. Kan zei: “Leg ‘t er 
nog of hebbie ‘t op?” Van de Gaulle zei 
hij: “Is ‘n man uit één stuk. Ken je zó 
zien, beweegt zich moeilijk.” En ver-
volgens: “Hij heeft gezegd dat ie in het 
harnas wil sterven… Nou d’r mot toch 
an zo’n ding te komme zijn…” Over 
de toenmalige minister Van Kemenade: 
“Die gaat over Onderwijs… Dat schijnt 
hij ook genoten te hebben.” Over de 
Raad van State: “Het één na oudste 
beroep van de wereld.”

Carmiggelt beschrijft de dag dat op het 
Leidseplein een standbeeld van Kan 
en Corrie werd onthuld. Al lezende is 
het dubbel tragisch dat dat standbeeld 
allang weer weg is, het stond tegenover 
het oude Leidsepleintheater, dat ook 
allang geen theater meer is, waar Kan 
en Corrie Vonk met hun ABC Cabaret 
debuteerden. Een van de medewerken-
den was Fientje Berghegge, toenter-
tijd een beauty. De portier van het 
theater zei tegen Carmiggelt: “Weet 
je wie meespeelt vanavond? Fientje 
Berghegge. Nou jongen, die zie ik ook 
liever nakend dan jou in je zondagse 
pak.” (Het standbeeld staat nu overi-
gens op het plein voor het Kurhaus in 
Scheveningen.)

Kan en Carmiggelt waren generatie-
genoten en goed bevriend. En dan 
beschrijft Carmiggelt wat hij noemt de 
“weerzinwekkende roddelcampagne 
tegen Wim”, die ergens eind jaren 
vijftig begon. “Niet in enigerlei blad. 
Neen- van mond tot mond ging het 
verhaal dat hij zich sexueel vergrepen 
had aan een klein jongetje. En daarvoor 
achter gesloten deuren was berecht. 
Zijn straf mocht hij uitzitten in de 
vacantie. Het was volkomen uit de 

lucht gegrepen laster, die zich echter 
als een lopend vuur door het hele 
land verspreidde. Iedereen vertelde 
het aan iedereen, MET DE GRETIG-
HEID WAARMEE MENSEN ZICH 
WREKEN OP EEN BEROEMDHEID 
DIE ZE BEWONDEREN EN OOK 
EEN BEETJE HATEN.” ( Zie hier hoe 
goed Carmiggelt de mensheid kende.) 
Smerige anonieme brieven, telefoon-
tjes, het was misschien nog wel erger 
dan het getwitter en getwatter van 
vandaag de dag.

Het is natuurlijk over gegaan. Maar 
Carmiggelt schrijft: “Ik denk wel eens 
dat deze bittere ervaring heeft bijge-
dragen tot Wim Kans gewoonte, als hij 
niet op het toneel stond, weg te vluch-
ten naar plaatsen waar hij volkomen 
onbereikbaar was.” Tja. Hij woonde in 
Kudelstaart aan de plas. Op zijn deur 
zat een bordje:

“U bent hier niet welkom. Nee, u ook 
niet.”

 

 

Over een standbeeld
De vorige keer heb ik u onderhouden over het boek ‘Peter van 
Straaten & S. Carmiggelt Het literaire leven’ met uiteenlopende 
onderwerpen als de laatste gedichten van Gerard den Braban-
der, Ernest Hemingway, over Harry Mulisch en ga zo maar door. 
Ik wist niet of het nog te koop was, maar inmiddels weet ik dat 
mijn vriend L. het te pakken heeft gekregen via, hoe heet dat, ‘de 
wepsijt’ neem ik aan.
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Het politiebureau aan de Oostervantstraat
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

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

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

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan 

weten door hun jarenlange ervaring dat een uitvaart 

omringd moet zijn met zorg en respect. 

Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste 

details, en vooral ook de tijd nemen om de familie 

zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. 

Zodat emoties alle ruimte krijgen.

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

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

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan 

weten door hun jarenlange ervaring dat een uitvaart 

omringd moet zijn met zorg en respect. 

Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste 

details, en vooral ook de tijd nemen om de familie 

zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. 

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent

geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent

bent u verzekerd van een perfecte prothese.
Op maat en met optimaal gebruikscomfort

Ook behandeling aan huis mogelijk.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

 
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

 
 

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

  More All Inclusive autovakanties met Veel Voordeel 

  
  

 

 
 

Wunderland Kalkar *** / DuitslandWunderland Kalkar *** / Duitsland  
Voordeel Midweken t/m 17 dec.Voordeel Midweken t/m 17 dec.  
van € 288,van € 288,--  nu voor nu voor € 259,€ 259,--  p.p.p.p.  

Speciale Speciale 65+ KORTING 65+ KORTING € 5,€ 5,--  p.p. p.n.p.p. p.n.  
  

Hotel Altastenberg *** / SauerlandHotel Altastenberg *** / Sauerland  
4 dagen t/m dec. 4 dagen t/m dec. 30% KORTING30% KORTING  

van € 279,van € 279,--  nu voor slechts nu voor slechts € 195,€ 195,--  p.p.p.p.  
  ook met Kerst te boekenook met Kerst te boeken  

Hotel De Elderschans *** / ZeelandHotel De Elderschans *** / Zeeland  
  

3 dagen t/m 20 dec.  3 dagen t/m 20 dec.  50% KORTING50% KORTING  
van € 258van € 258--  nu voor slechts nu voor slechts € 129,€ 129,--  p.p.p.p.  

  

De Bonte WeverDe Bonte Wever  **** Assen**** Assen  //  DrentheDrenthe  
2018 GEHEEL VERNIEUWD2018 GEHEEL VERNIEUWD  

3 dagen € 169,3 dagen € 169,--  p.p. 4 dagen € 229,p.p. 4 dagen € 229,--  p.p. p.p.   
  

Openingstijden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

Nieuwe  

7. 00 

Geldig t/m zaterdag 8 september:

vers van ‘t mes
p.st. 1,99
      4 voor

Haring

wij zijn ook deelnemer
van Piggy Spaarsysteem



 Ken je dit nog? Een café in Rotterdam. Zo rond 1970. Maar welk café? En waar in Rotterdam? Wie 
kwamen daar? Kwam u er zelf wel eens? Wat heeft u er meegemaakt? Allemaal vragen die schreeuwen 
om antwoorden. We zijn weer heel benieuwd naar uw inbreng voor deze rubriek. Stuur uw herinneringen, 
anekdotes en verhalen. Dat kan naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdam-
mer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdam-
mer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.   

  Jacinthe Winnubst: “Dit zal ik nooit vergeten! Het 
moet rond 1971/72 zijn geweest. Het betrof hier 
een demonstratie tegen de (fascistische) junta in 
Griekenland. Ik liep mee met mijn dochtertje in 
de wandelwagen, mijn zoon van zes jaar ernaast 
lopend. Het was knap druk en ook wij hebben 
stevig van ons laten horen. “Weg met de junta, 
weg met de junta!” Moe en schor van het roepen 
gingen we langzaam in de drukte op huis aan; we 
moesten met de tram terug naar Schiedam. Bij 
de tramhalte zei mijn zoon, slimmerik: “Mam, 
weet je wat ik niet snap? Weg met de groenten….
groenten zijn toch hartstikke gezond?” Ik kan er 
nu nog enorm om grinniken.

    Kees Vaantjes: “Deze foto is genomen op de 
Mauritsweg, bij het Grieks consulaat. Een 
demonstratie tegen de machthebbers van toen in 
Griekenland. Aan de overkant zie je de huizen 
van de Westersingel.”

    Henk Arends: “Deze foto toont een demonstratie 
tegen het kolonelsregime in Griekenland. Dat 
moet naar alle waarschijnlijkheid bij het Grieks 
consulaat geweest zijn. Dat zat destijds, zo 
omstreeks 1970, nog aan de Mauritsweg. Tegen-
woordig zit het aan het Westplein. De Griekse ko-
lonels waren van de zomer van 1967 tot de zomer 
van 1974 de baas in Griekenland. Dat was na een 
staatsgreep. Niet van de legertop, maar van het 
middenkader, die hun bazen daarmee voor waren. 
Er kwam een militaire junta aan de macht, met 

aan het hoofd kolonel Georgios Papadopoulos en 
generaal Stylianos Patakos. In het westen werden 
die door velen gezien als ‘fascisten’, zoals je op 
de spandoeken en demonstratieborden kunt lezen 
op de foto die in De Oud-Rotterdammer stond. 
Griekenland is ook in de jaren daarna politiek een 
tamelijk instabiel land geweest, met als diepte-
punt natuurlijk de eurocrisis van de afgelopen 
jaren. Daar hebben wij uiteindelijk allemaal aan 
moeten meebetalen. Toch blijft het een heerlijk 
vakantieland. Het is voor de mensen te hopen dat 
het land er weer helemaal bovenop komt. Maar 
intussen zijn al veel talentvolle jongeren uit Grie-
kenland naar het buitenland vertrokken.”

    Wilbert Haneman: “De straat die ik meen te her-
kennen is de Westersingel. De demonstratie lijkt 
te gaan om Griekenland, maar waar het precies 
om ging op de foto is echt van voor mijn tijd. De 
Westersingel en de Mauritsweg daar tegenover 
ken ik wel goed. Ik liep er in de jaren tachtig 
vaak, omdat ik dan van het Centraal Station naar 
het Dijkzigt Ziekenhuis ging lopen. Met de metro 
moest je namelijk op CS overstappen en daar had 
ik geen zin in. Liever een frisse neus halen. Je 
kwam langs plekken die je altijd bijblijven. Het 
Chinees restaurant, een discotheek een stukje 
verderop waar op maandag altijd de ‘overblijfse-
len’ van een te drankrijk weekend voor de deur 
lagen (Lees: niet opgeruimd braaksel!). En op de 
terugweg over de Mauritsweg, langs restaurant 
De Eend en café De Unie, dat toen net open was, 

en langs de bioscoop (de naam ben ik vergeten, 
wat erg!) en de Pauluskerk van dominee Visser 
waar toen de daklozen rondhingen. Een Grieks 
consulaat kan ik me uit die tijd trouwens helemaal 
niet herinneren en demonstraties ook niet. Maar 
mogelijk speelde dit zich allemaal wat eerder in 
de tijd af.”

    Helga Larive: “Een goedbezochte betoging tegen 
het Griekse regime, zo te zien. Het moet eind 
jaren zestig, begin jaren zeventig geweest zijn, 
toen de kolonels in Griekenland aan de macht 
kwamen en daar veel verontwaardiging over 
ontstond. Zelf ben ik vaak genoeg in Griekenland 
op vakantie geweest, maar dat was wel in de jaren 
daarna. Begin jaren zeventig deed je dat niet. 
Daar werd je in onze kring van vrienden echt op 
aangekeken als je dat zou doen. Maar ik ben heel 
erg fan van Griekenland en vooral van Grieks 
eten. Ook in Rotterdam, zoals bij Olympia aan de 
Schiedamsevest.”

    Hans Velthuizen: “Op de foto zien we een demon-
stratie tegen de Grieken. Of eigenlijk niet tegen 
de Grieken, maar tegen de Griekse leiders. Het 
jaartal weet ik niet, ook doordat er in de jaren 
zestig en zeventig vaker tegen de regering van 
Griekenland werd gedemonstreerd. Het leger had 
het daar toen voor het zeggen, na een staatsgreep. 
Wel apart dat dit in Rotterdam is. Je zou denken 
dat het bij de Griekse ambassade in Den Haag 
zou gebeuren. Maar daar is, denk ik, ook wel 
gedemonstreerd.”

    Jaap Bakker: “Een actie van het Comité Vrij Grie-
kenland. Dat organiseerde in de jaren zeventig 
tal van dit soort demonstraties. Het comité werd 
gevormd door mensen met een verschillende 
politieke achtergrond. Het comité richtte zich 
onder andere op het treffen van sancties tegen 
het kolonelsregime. Zo wilde het comité dat 
Griekenland uit de NAVO zou worden gezet. Het 
ging er allemaal om dat de parlementaire demo-
cratie in Griekenland zou worden hersteld na de 
staatsgreep van de militairen. Dat is uiteindelijk 
in 1974 gebeurd.”

    Theo Boonekamp: “Op de foto is een demonstra-
tie gaande tegen het Griekse bewind. Dat werd 
toen gevoerd door een groep Griekse kolonels, 

die na een staatsgreep aan de macht gekomen 
waren, als ik het allemaal goed heb begrepen. Ik 
heb me nooit zo verdiept in die politieke toestan-
den daar. Wel ben ik er eens op vakantie geweest 
om te gaan eiland hoppen, zoals ze dat noemen. 
Vanuit Athene met een ferryboot naar de Cycla-
den. De eilandjes met de witte huisjes. Heerlijk. 
Maar dan hebben we het over de jaren negentig. 
Deze demonstratie zal een poosje eerder geweest 
zijn. Ik kan de link met Rotterdam niet zo goed 
leggen. Al meen ik de huizen op de achtergrond 
te herkennen als de statige herenhuizen aan de 
Westersingel in de Rotterdamse binnenstad. Maar 
ja, misschien zit ik er ook wel falikant naast.”

    Arthur de Wit: “Het hele kolonelsregime in Grie-
kenland was bedoeld om te voorkomen dat de 
communisten het in Griekenland voor het zeggen 
kregen.”

    Jeanine Weegens: “In de jaren zeventig werd er 
regelmatig gedemonstreerd in Rotterdam. Voor 
en tegen van alles en nog wat. Ban de bom, tegen 
kernenergie, tegen slechte schoolgebouwen en 
nog veel meer. Hier ging het volgens mij om de 
staatsgreep die in Griekenland was gepleegd door 
de militairen. Dat bracht kennelijk nogal wat 
teweeg, want op de foto zien we een behoorlijke 
mensenmassa. Zelf woonde ik in die jaren in de 
buurt van de Mauritsweg, waar het Grieks consu-
laat was, maar ik kan me hiervan eerlijk gezegd 
niets herinneren.”

    Bart Verenga: “Uit de foto valt duidelijk af te 
leiden dat hier geprotesteerd wordt en dat het 
iets met Grieken te maken heeft. Zal wel met het 
kolonelsregime te maken hebben. Meer kan ik 
er niet over zeggen. Ik reageer eigenlijk omdat 
ik de huizen op de achtergrond herken. Dat moet 
de Westersingel zijn. De demonstranten staan 
dan dus op de Mauritsweg. Geen idee waarom. 
Zat daar de ambassade of een consulaat of zo? 
Ik herken de Westersingel doordat ik daar een 
groot deel van mijn diensttijd heb doorgebracht, 
als dienstplichtig marechaussee tussen allemaal 
beroepsmarechaussees op de brigade, die volgens 
mij nog net zichtbaar is.”

        

Protest tegen Griekse kolonels op Mauritsweg
  De foto in Ken je dit nog nr. 170 was kennelijk niet gemakkelijk, gezien het 
bescheiden aantal reacties erop. Het ging allemaal om een demonstratie. Die 
speelde zich af in 1970, op de Mauritsweg. Meer precies: bij het Grieks consulaat. 
Er werd geprotesteerd tegen het Griekse kolonelsregime, dat in die jaren aan de 
macht was. Op deze plek in het centrum van de stad werd daar meermaals tegen 
gedemonstreerd. 
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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

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,-

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



  Van mijn ouders heb ik een 
erfenis met uitsluiting ont-
vangen. Nu - na een huwelijk 
in gemeenschap van goede-
ren - wil ik gaan scheiden 
van mijn man. Heb ik recht 
op de volledige erfenis die ik 
van mijn ouders heb geërfd of 
heeft mijn aanstaande ex ook 
nog ergens recht op? 

  Volgens het testament van uw ouders 
heeft u (ook bij echtscheiding) recht 
op dat wat zij u nagelaten hebben en 
blijft dit volledig buiten de gemeen-
schap van goederen.
In de praktijk is dat soms wat minder 
eenvoudig dan het in eerste instantie 
lijkt. Heeft u de netto erfenis op een 
aparte rekening gezet en er daarna 
niets mee gedaan, dan is het duidelijk 
dat dit het geld is dat afkomstig is van 
uw ouders en daarom van u privé. 
Bestond de erfenis uit spullen die er 
nog steeds zijn, dan zullen daarover 

waarschijnlijk ook geen problemen 
ontstaan.

    Heeft u het geld van uw ouders 
gebruikt en is het op wat voor manier 
dan ook vermengd met het gemeen-
schapsgeld, dan wordt hier in de 
literatuur en rechtspraak verschillend 
tegenaan gekeken. Sommigen zeggen 
dat - ongeacht waar dit geld voor is 
gebruikt - de echtgenoot-erfgenaam 
altijd een recht op vergoeding uit de 
gemeenschap behoudt. Anderen stel-
len zich op het standpunt dat - als dit 
geld (op)gebruikt is- de echtgenoot-
erfgenaam hier in principe geen of 

nog slechts gedeeltelijk recht op 
heeft. Dit is dan alleen anders als er 
gemeenschapsschulden met de erfenis 
zijn betaald zijn en de gemeenschap 
dus gebaat is. Dit zal dan door de 
echtgenoot-erfgenaam aangetoond 
moeten worden.

    Het opeisen van de erfenis van uw 
ouders wordt dus in elk geval inge-
wikkelder als u het geld op een en/
of-rekening heeft gestort en zeker als 
u van die rekening ook nog eens de 
grote en kleine uitgaven heeft gedaan.
De meeste problemen met schenkin-
gen en erfenissen met uitsluiting ont-

staan als het geld vermengd wordt met 
ander geld of als de erfenis gebruikt 
wordt voor grote uitgaven, zoals een 
auto of dure vakanties. Het is dan 
moeilijk vol te houden dat de netto 
erfenis van uw ouders nog steeds in 
zijn geheel privébezit van u is en u 
dus recht heeft op een vergoeding 
uit de gemeenschap. Weinig of geen 
discussie bestaat daarentegen over 
het feit dat uitgesloten schenkingen 
of erfenissen, die aantoonbaar zijn 
geïnvesteerd in een gemeenschappe-
lijk goed (bijvoorbeeld een huis), bij 
echtscheiding moeten worden geresti-
tueerd. Wel is vaak een geschilpunt of 
dat een nominaal vergoedingsrecht is 
of dat de waardeontwikkeling (dat kan 
positief, maar ook negatief zijn) van 
dit goed de hoogte van het vergoe-
dingsrecht bepaalt. Sinds 2012 zal op 
grond van de beleggingsleer veelal 
de waardeontwikkeling ook moeten 
worden meegenomen.
Vermenging van vermogens is niet 
altijd te voorkomen. Als zaken niet 
duidelijk liggen, moet u met uw 
aanstaande ex-echtgenoot nagaan wat 
in alle redelijkheid van u is en dus af-
komstig van de erfenis van uw ouders 
en wat tot de gemeenschap behoort.

 Hoe werkt een uitsluitings- 
clausule bij echtscheiding?   
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  Ex betaalt alimentatie niet 
(LBIO) 
Als na de echtscheiding blijkt dat de 
ex-echtgenoot de overeengekomen 
alimentatie niet betaalt en aandrin-
gen helpt niet, dan zijn misschien de 
diensten van het LBIO welkom. Deze 
organisatie die eerst alleen kindera-
limentatie inde, doet dit nu ook voor 
de partneralimentatie. Hun diensten 
zijn helaas niet gratis, maar u krijgt 
tenminste wel waar u recht op heeft. 
Neem indien nodig eens contact met 
hen op: 010 2894747.

   Recht van overpad particu-
lier of akte 
Overweegt u een woning te kopen en 
heeft de vorige eigenaar van de buren 
een recht van overpad gekregen om 
zo over de grond van de buren naar 
de eigen woning te gaan (bijvoor-
beeld om de tuin te kunnen bereiken, 
de fi ets te stallen of de kliko naar de 
straat te kunnen brengen) dan heeft u 
alleen automatisch recht op dit recht 
van overpad als dit in een notari-
ele akte is opgenomen. Is het recht 
persoonlijk verleend, dan krijgt u als 
nieuwe eigenaar dit recht niet auto-
matisch, u moet er dan om vragen.

   Van wie is de as? 
Het lichaam van een overledene kunt 
u niet bezitten, ook de as van een 
overledene is niemands bezit. Wel is 
het zo dat degene die opdracht tot de 
uitvaart heeft gegeven over de as mag 
beschikken. Hij of zij krijgt bericht 
van het crematorium met de vraag 
wat er met de as moet gebeuren als 
dat bij het organiseren van de uitvaart 
nog niet is besloten. En alleen de 
opdrachtgever mag de as ophalen. 
Wil een ander dan de opdrachtgever 
de as ophalen, dan is daarvoor een 
machtiging door de opdrachtgever 
nodig. Als hier onenigheid over is, 
kan de rechter uitkomst bieden.

   Vrije sector door huurverho-
ging 
Is de huur van uw sociale huur-
woning tot boven de grens van € 
710,68 gestegen en daarmee een vrije 
sectorwoning geworden, dan behoudt 

u toch uw oude rechten, onder meer 
met betrekking tot de huurtoeslag. 
Dat betekent dat de volgende huur-
verhogingen toch gebonden zijn aan 
een maximum en u toch huurtoeslag 
houdt ook al is de huur hoger dan van 
de huurtoeslag mag. Wel wordt de 
huurtoeslag dan beperkt tot € 710,68.

   Hoog-Laag pensioen 
Niet iedereen wordt even oud, vooral 
rokende en (te veel) drinkende lager 
opgeleiden hebben een lagere levens-
verwachting. Het kan in dat geval (of 
soms ook om andere redenen) zinvol 
zijn het pensioenfonds te vragen in 
de eerste jaren meer pensioen uit 
te keren en later wat minder. Dit 
zogenoemde hoog-laag-pensioen 
zorgt ervoor dat u in de eerste jaren 
wat meer besteedbaar inkomen heeft. 
Let wel op dat de terugval later - als 
u toch het talent blijkt te hebben om 
oud te worden - kan tegenvallen.

  Uit de praktijk 

  Niet iedereen heeft kinderen om een 
erfenis aan na te laten. Als familie ook 
geen optie is, blijven vrienden en goede 
doelen over. Zo ook de dame die een 
goede vriendin haar nalatenschap wilde 
nalaten en vice versa. Na het overlijden 
van de langstlevende vriendin zou dan 
alles uiteindelijk naar een goed doel 
mogen gaan. Ze wilden hier graag van 
ons nog een deskundig advies over, met 
name over de erfbelasting.
Erfbelasting besparen voor mensen zon-
der kinderen is niet eenvoudig; de vrij-
stelling voor derden is beperkt (€ 2.147) 
en het tarief erfbelasting hoog, nl. 30/40 
procent. Als de vriendinnen van elkaar 
zouden erven, gaat al een fl ink deel 
van de erfenis op aan erfbelasting. Een 
alternatief is de vriendin het vruchtge-
bruik en het beoogde goede doel het 
bloot eigendom van de erfenis te laten 
erven. Het bloot eigendom vertegen-
woordigt op dit moment een waarde 
van 42 procent van de erfenis. Aange-
zien een goed doel (ANBI/SBBI) geen 
erfbelasting verschuldigd is, wordt er 
bij het eerste overlijden zo al 30 procent 
hierover bespaard. Bij een erfenis van 
€ 100.000 is dit toch € 12.600. Krijgt 
de langstlevende vriendin het recht te 
mogen interen op de erfenis, dan heeft 
ze ondanks dat ze niet volledig eigenaar 
is, toch veel vrijheid. Na haar overlijden 
wast dan het bloot eigendom van de 
erfenis van het goede doel onbelast aan 
tot vol eigendom en ontvangt het goede 
doel ook nog eens onbelast de erfenis 
van de langstlevende vriendin.
Hieruit blijkt weer eens dat nalaten 
zonder kinderen meer creativiteit vraagt 
en voldoende kennis van het erfrecht en 
de erfbelasting om de Belastingdienst 
niet extra blij te maken.   

?

l uw erfcoach en meer l

  Los uw hypotheek af  Heeft 
u veel spaargeld dat nauwelijks 
rente oplevert en is de belasting 
over het eigenwoningforfait laag, 
dan kan het aantrekkelijk zijn (een 
deel van) uw hypotheek boetevrij 
af te lossen. Zeker wanneer u nu 5 
procent hypotheekrente betaalt en 
dit niet kunt aftrekken, kunt u met 
afl ossen jaarlijks al snel een paar 
honderd euro besparen.

   Verleng met sim-only  Is 
uw telefoon nog goed, terwijl uw 
abonnement afl oopt? Zeg dan uw 
abonnement op, neem een sim-
only abonnement en bespaar zo op 
uw telefoonkosten.

   Betaal per jaar  Veel abon-
nementen of verzekeringen zijn 
goedkoper wanneer u het lidmaat-
schapsgeld of de premie per jaar 
vooruit betaalt. Het vraagt wat 
plannen en sparen, maar u betaalt 
dan in ieder geval niet te veel.
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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

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

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

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Historisch Krakau
6-daagse busreis

Historisch Wenen
8-daagse busreis 

Noord-Beieren
8-daagse busreis 

Zuid-Polen en Krakau
10-daagse busreis

Schotse Hooglanden
10-daagse busrondreis

Duitse Ertsgebergte en Praag
8-daagse busreis

Drielandenreis, Nauders
10-daagse busreis

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

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

Reiscode: ebebr02

Reiscode: efwen03

Reiscode: ebwun01

Reiscode: ebszc02

Reiscode: eegb304

Reiscode: ebasc01

Reiscode: ebnau02

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 399*
p.p. 

vanaf € 549*
p.p. 

vanaf € 669*
p.p. 

vanaf € 699*
p.p. 

vanaf € 569*
p.p. 

vanaf € 599*
p.p. 

Excursie- en rondreizen met gegarandeerde vertrekken



Doordat ik als kind in Den Haag 
woonde, lag er een lange reis in het 
verschiet alvorens we op de plaats van 
bestemming - Klaaswaal - gearriveerd 
waren! Wat was dat voor een reis voor 
een jochie van pak ‘m beet een jaar of 
acht? In ieder geval een heel avontuur 
met wisselende vervoersmiddelen.
In Den Haag vertrokken we met 
tramlijn 11 naar het spoorwegstation 
Hollandsch Spoor. Deze tram reed 
helemaal door tot onder de overkap-
ping bij het station. Daar aangekomen 
keerde de conducteur eerst alle leu-
ningen van de zitbanken in de juiste 
stand, zodat iedere passagier in de 
rijrichting meereed. Het tramspoor had 
géén draailus of wisselspoor, vandaar. 
Het was trouwens wel hard zitten op 
die glimmende, hardhouten banken.
Maar goed, we waren bij het treinsta-
tion waar bij het loket kaartjes voor 
de reis naar Rotterdam Blaak te koop 
waren. De kaartjes bestonden uit twee 
delen; één deel voor de heenreis en het 
andere deel.....nou ja, u begrijpt het 
wel. Als er gecontroleerd werd, knipte 
de conducteur een gaatje in het betref-
fende kaartje.

Luchtspoor
Via Delft, Schiedam en Rotterdam 
Centraal Station arriveerden we op 
station Blaak. In Delft had ik al de 
sensatie van het rijden over een trein-
viaduct ervaren, maar in Rotterdam 
spande het zogeheten luchtspoor wer-
kelijk de kroon. Hoog boven de straten 
zweefden we over het Rotterdamse 
marktterrein aan de Binnenrotte, 
waarna we het Centraal Station binnen 
reden. Na een korte stop - of moesten 
we overstappen? - vertrok de trein 
richting station Blaak. Daar moesten 
wij eruit en bekeken vanaf het perron 
hoe de stad Rotterdam te lijden had 
gehad onder het door de Duitse Luft-
waffe uitgevoerde terreurbombarde-

ment op 14 mei 1940. Lange tijd was 
het centrum van de stad een kaalslag 
geweest, maar van lieverlee werd alles 
weer opgebouwd. In de verte was de 
Heliport van de Belgische Vliegtuig 
Maatschappij Sabena te zien, gelegen 
bij het Pompenburg. Onder ons de 
Blaak en het Hofplein.
Ooit heette dit station het Beurssta-
tion, maar doordat het Beursgebouw 
en het Beursstation door het genoemde 
bombardement volledig verwoest wa-
ren, werd in 1945 besloten het nieuw 
te bouwen station de naam Station 
Blaak te geven.

Tramlijn 3
Ergens op dat grote plein moest de 
halte van tramlijn 3 te vinden zijn, 
want daarmee moesten wij de Konin-
ginnebrug over de Koningshaven over 
én de Maasbruggen over de Maas om 
uiteindelijk uit te komen in het stads-
deel Rotterdam-Zuid. De rit met de 
tram over de beide bruggen was ook 
de moeite waard. Voor mij als klein 
ventje, dat zijn ogen uit z’n kop keek, 
mochten de verkeersopstoppingen best 
wat langer duren. Er was ook zoveel 
te zien op het water daar onder mij. 
Sleepbootjes, grote passagiersschepen 
en vele soorten andere vaartuigen 
lagen aan de wal of tuften over het 
water van de Maas. Kortom, er was 
veel, heel veel te zien.

Gevulde koek
Aangekomen op het Stieltjesplein 
spoedden we ons naar de etablisse-
menten van de RTM, gelegen aan de 
Rosestraat. Daar openbaarde zich een 
groot, wit gebouw dat de wachtruimte 
annex horecagelegenheid voor de 
dorstige reiziger bleek te zijn. Daar 
de lange reis de lekkere trek positief 
beïnvloed had en er ook wel wat dorst 
te lessen viel, was er voor de jongeren 
een gevulde koek en ranja met een 

rietje en voor de ouderen koffie of iets 
sterkers.

Rangeren
En toen begon het avontuur pas echt. 
Wachtend op de voor ons bestemde 
stoomtram zag ik vanaf het Handel-
sterrein een heuse, op kolen gestookte 
stoomlocomotief langs het perron 
rangeren. Veel heen en weer rijden 
(rangeren) had uiteindelijk tot gevolg 
dat er diverse tramwagons in even-
zovele klassen achter een locomotief 

gereed stonden voor vertrek.
Kolen werden bijgeladen in de tender 
achter de loc, er werd water voor 
de stoomketel getapt, hier en daar 
werd nog wat met de olie- of vetkan 
gewerkt en de machinist veegde zijn 
handen af met een dot poetskatoen, 
terwijl het koperwerk nog even een 
extra keertje opgepoetst werd.
De wachtkamer, inmiddels omgeruild 
voor een plaatsje bij het raam in één 
van de personenwagons, kon nu ook 
goed van de buitenzijde aanschouwd 
worden. En dat was niet zo mooi! 
Vette rookpluimen met veel roet uit 
rangerende stoomlocomotieven had-
den de blanke gevel en pui behoorlijk 
aangetast. Nu begreep ik waarom het 
niet wenselijk was het raam van de 
coupé tijdens de rit open te draaien; 
binnen de kortste keren zat je onder 
het roet.

Echte conducteur
Goed, eenmaal geïnstalleerd in de 

stoomtram vertrokken we onder luid 
gesis van ontsnappende stoom en het 
gegil van de stoomfluit als waarschu-
wing dat ‘we’ eraan kwamen. Een 
echte conducteur met kaartautomaat 
en kleingeldwisselmachine verkocht 
de eerste kaartjes.
Bij het passeren of oversteken van ver-
keerskruispunten was het zijn taak de 
weg vóór de locomotief vrij te houden 
en zo ongelukken te voorkomen. Dat 
weerhield de bevolking er niet van de 
stoomtram de bijnaam ‘het moorde-

naartje’ te geven; er werden in de loop 
van de tijd te veel ongelukken mee 
gemaakt, vaak met ernstig menselijk 
leed tot gevolg.
Terwijl het trammetje schommelend 
en schokschouderend - want smal-
spoor - voortreed, zagen we vanachter 
het coupéraam dikke, zwarte rook-
pluimen voorbij drijven. Soms werden 
deze pluimen grijs als de machinist de 
omwonenden groette of liet merken 

dat hij eraan kwam.

Halte Koster
Nadat wij de stad achter ons gelaten 
hadden, reden we via station Ba-
rendrecht en de Barendrechtsebrug 
over de Oude Maas naar Station 
Blaakschedijk. Na enig oponthoud 
werd de reis voorgezet naar station de 
Blauwe Steenweg met uiteindelijk ons 
reisdoel, halte Koster in Klaaswaal, in 
zicht. Ome Jan en tante Jopie stonden 
ons al op te wachten op het perron-
netje. Met hun zoon - helaas te jong 
overleden - had ik een geweldig fijne 
logeertijd en we hebben samen heel 
wat avonturen beleefd. Wat te denken 
van het idee de stoomtram eens van 
de onderkant te bekijken; hoe verzin 
je het!

Hangend aan enkele bielzen werden 
we getrakteerd op wat vet en olieklod-
ders; bovendien was de tram in onze 
ogen wel erg lang. Dus daar gingen 
we, wadend door het kroos in de sloot. 
Thuisgekomen was er niemand boos 
en hebben we met z’n allen nog wat af 
gelachen.

Het was een leuke tijd die ik niet gauw 
zal vergeten, maar ook een prachtige 
ervaring met het stoomtrammetje.

J.C. de Haas
de2haasjes@gmail.com

Een paar daagjes uit logeren
Het is alweer enige De Oud-Rotterdammers geleden dat ik een 
mooi artikel las over het reizen met de stoomtram van de Rot-
terdamsche Tramweg Maatschappij, afgekort RTM geheten. 
Ooit heeft dit ‘trammetje’ rondgereden op de eilanden Voorne en 
Putten en in de Hoeksche waard. Ook ik heb met dit vervoermid-
del mogen reizen. De aanleiding hiertoe was een logeerpartijtje 
van een paar dagen bij een oom en tante in Klaaswaal. Ik zal 
zo’n acht á tien jaar geweest zijn - we hebben het over de jaren 
1956-1958 - toen er weer eens zo’n reis op het programma stond. 
Vandaag de dag wil ik deze ervaring graag delen, zoals anderen 
dat vóór mij gedaan hebben.
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Met de stoomtram naar de Hoeksche Waard

Het RTM-gebouw aan de Rosestraat

Wagon van de stoomtram van de RTM in het museum in Ouddorp

Station Klaaswaal
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Nordic Health Rotterdam  |  Vasteland 12  |  3011 BL Rotterdam

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

Revalidatiecentrum voor 
rug- en nekpijn. 

• Geen wachtlijsten;

• Begeleiding door team van specialisten;

• Revalidatiecentrum en pijncentrum onder één dak;

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

Revalidatiecentrum Nordic Health is aangesloten bij:

Geen 
wachtlijst

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.

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)
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Zondag 16 september 2018
een muzikale middag in de tuin 

van Landhuis de Oliphant
12.30-13.30 uur Shantykoor de IJsselmannen
13.45-14.45 uur Dameskoor Uit Volle Borsten

15.00-16.00 uur Blue Moonday band
Pauzenummer: Ballon artiest Bloony's Balloons

    Tuin vol Muziek 

Gratis
Entree

Gratis
parkeren

}}

Landhuis De Oliphant Kromme Zandweg 90 3084 ND Rotterdam Charlois
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Schrijver Aad Koster zette de bedrijfsgeschiedenis 
van Van der Meer & Schoep Brood en Banket op 
een rij vanaf de oprichting door Gerard Schoep, 
die in 1868 een bakkerij opende aan de ‘s-
Gravenweg in Rotterdam. De gebroeders Piet en 
Jan van der Meer openden jaren later bakkerijen 
aan de Oudaenstraat en de Crooswijkseweg. Op 
1 december 1917 richtten de broers een naamloze 
vennootschap op, waar Gerard Schoep zich later 
bij aansloot. Van der Meer & Schoep is geboren. 
De jaren die volgden werden gekenmerkt door 
groei.
Dan volgt de crisis in de jaren dertig, uiteindelijk 
resulterend in de Tweede Wereldoorlog. Bij het 
bombardement op Rotterdam worden twee bak-
kerijen en negen winkels verwoest. Tijdens de 
bezetting stijgt het aantal winkels al uit boven het 
aantal dat het bedrijf voor de oorlog bezat. Na de 
bevrijding begint de grote opmars. Door mechani-
satie en automatisering is Van der Meer & Schoep 
in staat eind jaren vijftig een nieuwe moderne 
bakkerij te bouwen. De kleine bakkerijen worden 
gesloten.
In de loop van de jaren zestig ontstaan grote su-
permarkten. Van der Meer & Schoep brengt King 
Corn op de markt. Televisiereclame geeft een 

boost aan de broodomzet. Aan bakkers in het land 
wordt de mogelijkheid geboden ook King Corn 
te gaan bakken. Dat leidt tot een intensievere 
samenwerking. De King Corn bakkerijen gaan 
deel uitmaken van de Meelfabriek der Nederland-
se Bakkerijen (MENEBA) en worden centraal 
aangestuurd. Uit efficiency-overwegingen wordt 
gekozen voor een uniform winkelbeeld in het hele 
land. Van der Meer & Schoep verdwijnt dan van 
de winkelpui en gaat verder als productiebedrijf.
Aad Koster is persoonlijk betrokken bij het 
bedrijf. Zijn vader Mellius Koster begon in 1927 
op 17-jarige leeftijd zijn carrière bij het bedrijf als 
broodbezorger. In 1974 ging hij als directeur met 
pensioen. Hij had altijd het plan een boek over 
zijn bedrijf te schrijven, maar zover kwam het 
nooit. Zijn zoon heeft die taak op zich genomen, 
temeer daar de geschiedenis van het bedrijf nooit 
in volle omvang eerder is vastgelegd. Het boek 
is te koop via de bestelbon op deze pagina of via 
www.deoudrotterdammer.nl.

reldsma vanuit zijn kamerraam over de daken van 
de Pannekoekstraat uit op de robuuste gestalte 
van de Laurenstoren. Veel later trad hij toe tot het 
bestuur van de Vereniging Vrienden van de Grote 
of Sint Laurenskerk en begon met het schrijven 
van een stevige serie artikelen over de kerk. De 
teksten verschenen voor het eest in de Nieuws-
brief voor de leden van de vereniging, maar zijn 
ook samengebracht in dit boek. In tien ‘feuille-
tons’ over de periode 2002-2012.

Het boek vertelt over de geschiedenis van de Gro-
te Sint Laurens en over onder meer de graftomben 
van Rotterdamse zeehelden als Witte Cornelis-
zoon de With. Daarnaast verdiept Wereldsma zich 
in reisverslagen, gedichten en zelfs romans van 
de hand van meer of minder beroemde binnen- 
en buitenlandse bezoekers aan de kerk. Tot slot 
worden de kerkschatten en andere memorabilia 
waarin de Laurenskerk excelleert beschreven. 

Natuurlijk zijn daaronder de praalgraven 
en grafzerken van grote Rotterdammers, maar 
verrassingen ontbreken allerminst, zoals de acht-
tiende eeuwse koperen gravureplaten van de etser 
Jan Punt, die in het bezit zijn van de Laurenskerk.

Het boek telt 167 pagina’s, kost 12,50 euro en is 
te bestellen via de bon op deze pagina of via de 
webshop van De Oud-Rotterdammer op www.
deoudrotterdammer.nl.

Een goeie bakker Laurenskerk Rotterdam
Over het boek ‘Een goeie bakker’ kon u af-
gelopen maanden al meermaals lezen in De 
Oud-Rotterdammer. Rein Wolters wijdde er een 
aantal afleveringen van zijn rubriek aan. Nu is 
het boek ook via de bestelbon op deze pagina 
van ‘t Winkeltje en via onze webshop op www.
deoudrotterdammer.nl te bestellen.

De Laurenskerk beleeft een bijzon-
der jaar. Deze maand is het 50 jaar 
geleden dat de restauratie van de kerk 
werd voltooid na het bombardement 
in de Tweede Wereldoorlog. In het 
volgend nummer van dit blad beste-
den we daar uitgebreid aandacht aan. 
Maar voor wie meer wil weten over 
de geschiedenis van de Laurenskerk 
is het boek ‘Laurenskerk Rotterdam’ 
van Jack C.J. Wereldsma een absolute 
aanrader.

Vanaf zijn zestiende jaar keek auteur Jack We-
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Al kort na het bombardement van 14 
mei 1940 openden in Rotterdam de eer-
ste noodwinkels, noodcafés en zelfs een 
noodbioscoop. Bij de bouw van deze 
noodvoorzieningen werden kunstenaars 
betrokken. Zij ontwierpen uithangbor-
den, maakten gevelschilderingen en 
zelfs sculpturen in de publieke ruimte.

Deze intensieve samenwerking tussen 
opdrachtgevers, kunstenaars en archi-
tecten kwam tot een hoogtepunt in de 
periode 1945-1970, toen de schaarste 
aan bouwmateriaal en grondstoffen 
groot was. Toch werd juist in die tijd de 
stad verrijkt met honderden kunstwer-
ken, mozaieken, glas-in-betonramen, 

baksteenreliëfs, wandkleden, wand-
schilderingen, plastieken, gevelsculptu-
ren en monumentale beeldhouwwerken.
Bijna onopgemerkt verdwijnen in de 
21e eeuw de laatste gebouwen en kunst-
werken uit de wederopbouwtijd. ‘Gaten 
in de muur’ vertelt hun verhaal. In een 
persoonlijke filmstijl neemt filmmaker 
en architect Jan Dik Schouten de kijker 
mee op een verrassende tocht langs de 
vroegere iconen van de stad. Hij spreekt 
met historici, kunstenaars en architecten 
als Brita Bakema, Ger van Iersel, Siebe 

Thissen, Dikkie Scipio, Woody van 
Amen en Peter Struycken.
Deze film schetst een zoektocht naar 
vergeten en vergeefse dromen en 
idealen van de wederopbouw van Rot-
terdam.

De dvd kost tien euro en is te bestellen 
via de bestelbon op deze pagina of via 
de webshop op www.deoudrotterdam-
mer.nl

Gaten in de muur
‘Gaten in de muur’. Dat is de titel van een documentaire op dvd 
over de bijzondere, maar vergeten, samenwerking tussen kun-
stenaars en architecten tijdens de wederopbouw van Rotterdam. 
De dvd van 100 minuten is nu via De Oud-Rotterdammer te koop.

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

Rotterdamse bijnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  7,50
Een goeie bakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  29,95
(Let op: voor dit boek bedragen de verzendkosten 5,75 euro)

Laurenskerk Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  12,50
Gaten in de muur (dvd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  10,00
De F van Feyenoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  24,95
Oma kan je nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  12,95
Stad van twee snelheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  19,95
Wat zeggie? Azzie val dan leggie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  9,95
Voeten in de Maas (cd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  15,95
Noordsingel. Verhalen van binnen en van buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  19,75
Vergeten verhalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  14,95
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50PlusBeurs: Silver Event en Silver Show met De 3 Baritons
De 50PlusBeurs is al 26 jaar ‘s werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550 stands boordevol 
informatie, entertainment en aanbiedingen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens 
op podia met muziek, modeshow en theater. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen!
Een verrassend gevarieerde voorstelling vol muzikale hoogtepunten en humoristisch intermezzo. De 3 Baritons 
zijn nog éénmaal ‘terug van nooit weggeweest’. Ernst Daniël Smid, Henk Poort en Marco Bakker halen het beste 
in elkaar naar boven en introduceren daarbij gelauwerde sopranen Janine Kitzen en Aylin Sezer voor de hoogste 
noten. Geniet van de mooiste operettemelodieën, klassieke opera aria’s, tijdloze musicalsongs en onvergetelijke 
internationale en Nederlandse evergreens. Zie voor meer informatie elders op deze pagina’s.
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Art Deco Glasdagen Concert
De RK Kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen 
aan de Meent 61 in Leerdam is gebouwd in 
de stijl van art deco. Op deze bijzondere lo-
catie organiseert het Nationaal Glasmuseum 
tijdens de Glasdagen op 7 september om 
20.00 uur een klassiek concert. Mét een toe-
lichting op de bijzondere art deco-kenmerken 
van de kerk en de glazen bouwsteentjes van 
graniver, geschonken door de Glasfabriek 
Leerdam. Violiste Alisa van Dijk, sopraan 
Jenny Haisma en pianist Jeroen Liedorp 
laten prachtige muziek horen van Neder-
landse vrouwelijke componisten uit de jaren 
‘20 en ‘30 én van Ernest Bloch, vader van 
Lucienne Bloch, de hoofdpersoon uit de tentoonstellling ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne,’ die te zien is in 
het museum. Hélène Besançon, conservator, geeft deze avond een toelichting op de bouwstijl van de kerk. Kijk op 
www.nationaalglasmuseum.nl of via afdeling reserveringen, 0345-614960.
 
Verrassend kijkje in verleden van Leefgoed De Olifant
Tijdens een boeiende rondleiding tijdens de Monumentendagen op 8 en 9 september bezoekt u onder meer Rijks-
monument Steenoven de Olifant, tot een eeuw geleden een plek waar de beroemde ijsselstenen werden gebakken. 
Deze oven werd in 1972 verbouwd tot monumentale villa met behoud van karakteristieke kenmerken. De gratis 
rondleidingen door gids Bart Belonje beginnen zaterdag 8 en zondag 9 september om 13, 15 en 17 uur op het 
terras van Restaurant & theehuis De Dames. 
Deelnemers aan de rondleiding op zaterdag 
worden in de steenoven getrakteerd op een 
voorspel van toneelstuk Romeo en Julia door 
toneelgeschap Mooi Weer & Zo. Deelname 
is beperkt en uitsluitend na reservering via 
www.leefgoed.nl/agenda. U vindt het Leef-
goed aan de Groenendijk 325, Ver-Hitland 
vlakbij Capelle in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Vergeet de gids niet te melden dat 
dit bericht in De Oud-Rotterdammer u heeft 
geïnspireerd te komen. Parkeren gratis en 
voor fietsers is er een e-bike oplaadpunt.
 

Vrijdag 7 september
 
Art Deco Glasdagen Concert in Leerdam
In Leerdam begint om 20.00 uur 
het Art Deco Glasdagen Concert. 
Een bijzonder concert op een 
bijzondere locatie, één van de 
mooiste kerken in Nederland uit 
de art decotijd, RK Kerk H. Maria 
Onbevlekt Ontvangen, Meent 61 te 
Leerdam. Toegang vrij, collecte na 
afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.). Zie www.nationaalglasmuseum.nl

Zaterdag 8 september
 
Kunstmarkt Capelle
Kunstmarkt Capelle van 10.30 tot 16.30 uur bij de 
oude dorpskerk aan de Kerklaan. 60 Kunstenaars, 
afkomstig uit Nederland, exposeren een palet van 
alle denkbare kunstvormen voor elke bezoeker van 
de kunstmarkt. Kunstmarkt Capelle is altijd gezellig, 
met dit jaar een sneltekenaar, een stoelenmatster en 
onderhoudende muziekklanken van twee combo’s. In 
de middag schenken wij aan het culinaire pleintje een 
drankje en een hapje. Iedereen is welkom. Meer info: 
06- 51602151.

 
Kofferbakverkoop bij Opnieuw & Co
Opnieuw & Co aan de Koperstraat 31 in Rotterdam 
houdt zaterdag 8 september eek kofferbakverkoop van 
9.00 tot 17.00 uur. Een dag voor jong en oud. Zie ook 
www.opnieuwenco.nl.

Zaterdag 8 en zondag 9 september
 
Rondleidingen op Leefgoed met rijksmonument steenoven De Olifant
Tijdens de Monumentendagen op 8 en 9 september neemt de gids u mee naar het ijsselsteen-
tjesverleden van Leefgoed de Olifant. De gratis rondleidingen, met op zaterdag een verrassend 
theatraal intermezzo, beginnen om 13, 15 en 17 uur op het terras van Restaurant & theehuis De 
Dames. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren is gratis. Reservering via 
www.leefgoed.nl/agenda is verplicht. Zie ook elders in deze krant.
 
Open Monumentendagen in Belasting- en Douanemuseum
Het Belasting & Douane Museum 
bestaat uit twee mooie monumen-
tale panden. Sommige vertrekken 
zijn geheel in de oude staat gereno-
veerd. Tijdens de Open Monumen-
ten Dagen kunt u het museum gratis 
bezoeken en zien hoe de Salon van 
de familie De Kuyper er vroeger 
uitzag. Aansluitend op het thema ‘In 
Europa’ is er een rondleiding over 
het werk van de Douane binnen de 
Europese grenzen. Entree is deze 
dagen gratis. De rondleidingen zijn 
van 11.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 14.30 uur. Het museum 
is te vinden aan Parklaan 14-16 in 
Rotterdam.

Zondag 9 september

Roofvogelshow en Vogelspintentoonstelling bij De Boshoek
In en bij natuurcentrum De Boshoek 
is zondag 9 september van 11.00 tot 
16.00 uur een groots opgezette natuur 
themadag. Hoofdthema: Grote Roofvo-
gelshow, Vogelspintentoonstelling en 
3-D lezing over een bijenvolk. Toegang 
gratis. Natuurcentrum de Boshoek 
bevindt zich in Schiedam-Noord tussen 
flat 5 van het Bachplein en de Harre-
weg. Eenvoudig te bereiken met tram 
21 of 24, halte Bachplein, Bospad 3, 
3121 CL Schiedam. Tel: 010-4702050.
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     Operettekoor Irene jubileert 
Zondagmiddag 7 oktober verzorgt operettekoor Irene in Theater Zuidplein een jubileumconcert ter gelegenheid 
van het 110-jarig bestaan. Het programma bevat een selectie uit operettes die het koor in de loop der jaren 
zong. Het koor wordt begeleid door een professioneel orkest, met als solisten Waldin Roes en Reinout Eeck-
hout. Dirigent: Marieke Dekker. Regisseur: Thea van der Riet. Elders op deze pagina’s meer informatie over het 
concert.

   Dutch Swing College Band speelt aan boord SS Rotterdam 
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 23 sep-
tember om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoem-
de Dutch Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, 
Frank Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band 
zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.
nl 0900-9203 (45cpm). De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: 
op=op!
     
     Festival ‘Tuin vol Muziek’ biedt gevarieerd programma 
  Het zevende festival ‘Tuin vol Muziek’ bij Landhuis de Oliphant wordt zondag 16 september gehouden. Vanaf 
12.30 uur zijn er drie optredens in gevarieerde muziekstijlen. Shantykoor De IJsselmannen, een van de bekend-
ste en beste shantykoren, verzorgt de opening. Om 13.45 uur is het de beurt aan Dameskoor Uit Volle Borsten. 
Dit vrolijke gezelschap bouwt een feestje met een gepassioneerd optreden onder begeleiding van muzikanten 
op accordeon, gitaar en contrabas. De Blue Moonday Band verzorgt vanaf 15.00 uur de swingende afsluiting 
van het festival. Deze BigBand bestaat uit twintig musici op saxofoons, trompetten, gitaar, piano, bas, percussie 
en drums en een swingende zangeres. Tussen de optredens door vermaakt Ballonartiest Bloony’s Balloons het 
publiek met de mooiste ballonfi guren. Het festival is gratis toegankelijk en er zijn voldoende stoelen in de tuin!
     
     Opnieuw & Co houdt kofferbakverkoop 
  Aan de Koperstraat 31 in Rot-
terdam houdt Opnieuw & Co za-
terdag 8 september een kofferbak-
verkoop. Van 9.00 tot 17.00 uur 
kunnen jong en oud terecht voor 
48 goedgevulde kofferbakken, een 
springkussen, een koffi ehoek en 
een workshop meubelpimpen. De 
kinderactiviteiten zijn gratis.   

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

    Vanaf dinsdag 11 september
    
 Tennisles voor beginnende 55-plussers op Tennispark Kralingen 
  Tennis is een echte lifetime sport, die op iedere leeftijd en ieder 
niveau voor plezier kan zorgen, niet alleen door de sport, maar ook 
doordat je nieuwe kennissen en vrienden ontmoet. Tennis is niet 
meer de elitesport van vroeger, het is nu een sport die iedereen kan 
beoefenen. En niemand is te oud om ermee te beginnen! Als u meer 
buiten of meer in beweging wilt komen en dat op prettige wijze met 
leeftijdgenoten wilt doen, nodigen wij u uit gezellig en verantwoord 
kennis te maken met de tennissport door vijf proeftennislessen van 
een uur te volgen. Start dinsdag 11 september, van 10 tot 11 of van 
11 tot 12. Kosten: €35, inclusief gebruik van rackets en ballen. Voor 
info: http://www.tennisinkralingen.nl/nieuwtjes/ , inschrijven voor 
de lessen of meer info: rene@sportswise.nl

    Zondag 16 september
    
 7e festival ‘Tuin vol Muziek’ bij Landhuis de Oliphant 
  Zondag 16 september is Landhuis de Oliphant aan de Kromme Zandweg in Charlois weer het de-
cor voor ‘Tuin vol Muziek’. Bezoekers worden verwend met tal van optredens. Het festival is gratis 
toegankelijk en er zijn voldoende stoelen in de tuin!
     

    Maandag 17 september
     
     FitFestival Charlois - hoe fit bent u? 
  Graag nodigen we u 17 september tussen 13.30 en 16.00 uur uit voor het FitFestival Charlois. Laat 
uw cholesterol, glucose, bloeddruk, BMI, fi theid en vitaliteit meten door een professional en maak 
kans op een heerlijk Rituals pakket. Geniet tijdens een hapje en een drankje van diverse beweeg-
demonstraties en voel de gezelligheid van bewegen. Ook de nieuwe gebiedsgids wordt tijdens het 
FitFestival gelanceerd. Locatie: Huis van de wijk “Het Middelpunt”, Slinge 250, 3085 EX Rotter-
dam. Het FitFestival is gratis toegankelijk.

    Dinsdag 18 tot en met donderdag 20 september
     
     50PlusBeurs en Silver Show 2018 
De 26e editie van de 50PlusBeurs is van 18 tot en met 
22 september 2018 in De Jaarbeurs Utrecht, open van 
10.00 - 17.00 uur. Aansluitend is er The Silver Show met De 3 Baritons van 17.15 tot 19.00 uur. 
Wilt u korting in de voorverkoop? Bestel tickets met actiecode: DEOUD via www.50plusbeurs.nl 
50PlusBeurs: € 9,50. Combiticket Beurs & Show: € 24,50 (géén bestelkosten!) Telefonisch bestel-
len kan via 026-3779736 (geef dan je actiecode door).

  Zaterdag 22 september
    
 Met korting naar de Nacht van Rotterdam 
  De Nacht van Rotterdam nu met 5 euro korting! Kom 22 september naar Theater in de Lugt. Met 
o.a. De Wannebiezz en Jari Esbeukman! Promotiecode: DNVR2018. Kaarten www.epmusic.nl

    Zondag 23 september
     
     Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam 
  Zondag 23 september 16.00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge. Info/verkoop: Nationale Theater-
kassa www.ntk.nl 0900-9203.

    Zondagmiddag 7 oktober
     
     Jubileumconcert operettekoor Irene 1908-2018 
  Operettekoor Irene bestaat 110 jaar en dat willen de koorleden vieren! Met een wervelende show, 
een enthousiaste balletgroep en verrassende gastoptredens staan zij op het grote podium van 
Theater Zuidplein. Aanvang: 14.00 uur. Toegang: € 17,50. Info: Inge Verstraaten, 010 - 5921903. 
Email: secretaris@irene-rotterdam.nl. www.irene-rotterdam.nl en www.theaterzuidplein.nl

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

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

    Iedere tweede maandag van de maand
     
     Brunch in Huis van de wijk Gerard Goosenflat 
  Iedere tweede maandag van de maand maakt een groep vrijwilligers van Buurtwerk in Huis van 
de wijk Gerard Goosenfl at een heerlijke brunch klaar. Deze is van 11.30-13.00 uur. Voor € 3,50 
p.p. kunt u gezellig aanschuiven. Er is een Wijkbrunch op de volgende maandagen: 10 september, 
8 oktober en 12 november 2018. Kaartjes à € 3,50 zijn te koop bij de informatiebalie, Thomas 
Mannplaats 150, Ommoord. Voor informatie: 06-12587385.   
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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!!

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

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

voor betaalbare kwaliteit!
DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

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

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

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

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

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

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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



Omdat bij een ANWB-keuring bleek 
dat de draagarmen onbetrouwbaar wa-
ren en de garagist dat kennelijk zielig 
voor ons vond, mocht mijn man in hun 
garage met een vriend het chassis van 
een klaarstaande Citroën Ami, onder 
onze Eend monteren. Dat was een hele 
klus, dat mag duidelijk zijn, maar met 
dit vernieuwde vehikel konden wij 
‘veilig’ met het gezin op een buiten-
landse kampeervakantie gaan.

Oude bungalowtent
Mijn man had een jarenlange avond-
studie voor leraar in het Technisch 
Onderwijs achter de rug. Hij had een 
baan aan een Technische School in 
Rotterdam gekregen en daardoor had-
den we meteen zeven weken vakantie. 
We hadden nog nooit gekampeerd, 
maar van een echtpaar in onze flat 
konden we hun oude bungalowtent 
lenen en later eventueel overnemen. 
Om te kijken of het beviel zijn we met 
de Pinksterdagen gaan proefkampe-
ren in Renesse en het beviel meteen 
buitengewoon. Tevens hebben we toen 
geleerd hoe je een Lelijke Eend kunt 
volproppen met de kampeerbagage 
van vier personen. Je hebt werke-
lijk geen idee wat er allemaal in dat 
autootje past.

Bretagne
Voor de eerste reis kozen we voor 
Bretagne, nog niet zo ver, dachten we. 
Maar dat liep in de praktijk anders. 
Hoewel het eind juni/begin juli was, 
was het koud, regende en stormde het 
en….. we hadden een lekkende tent. 
Voordat we de oceaan ingeblazen zou-

den worden, trokken we plan twee uit 
de kast en vertrokken langs de Loire 
wat meer het binnenland van Frankrijk 
in. Daar moest het ook mooi zijn?!? 
Helaas, ook daar was het miezerig en 
kil. Dan maar weer naar de kust, maar 
wat zuidelijker, bij Royan ditmaal. 
Omdat het ons daar evenmin beviel, 
begon ik te zeuren over Zuid-Frank-
rijk, want daar ging toch “iedereen” 
naartoe? Mijn man was niet onmid-

dellijk enthousiast, maar uiteindelijk 
trokken we toch midden Frankrijk 
door naar de zuidkust bij Agde.

Een soort getsjilp
Onderweg was het aanvankelijk nog 
fris en hadden we lange broeken, 
sokken en truien aan. Het werd echter 
steeds warmer, vooral toen we aan 
de andere kant van een bergketen 
kwamen. Uiteindelijk werden het 
korte broeken, topjes en zwembroek-
jes voor de kinderen. Het dak en de 
klapraampjes gingen open en zo tuften 
we zuidwaarts.
Op een zeker moment dachten we: wat 
horen we toch? Zijn dat de wielen, of 
de telefoondraden, een soort getjilp. 
Op een onderwegcamping kwamen 
we er achter. Het waren de cigals, de 
boomkevers die zo gezellig tjilpen 
overdag en gelukkig ‘s nachts stil zijn.

Niet zo blij
Tenslotte arriveerden wij op een 
camping bij het oude stadje Agde, 
waar het echter overvol was. “Zoek 
maar een plekje”, zei de Nederlandse 
eigenaar en dat plekje vonden we na 

wat dwalen tussen toen nog allemaal 
tenten. Je zag nog maar een enkele 
caravan. Onze bungalowtent paste net, 
maar toen onze buren, een paar Zwit-
serse vrienden, terugkwamen van het 
strand, keken ze niet zo blij naar dat 
Nederlandse gezin, dat hun tent bijna 
onder hun luifel had opgezet.

Bruingebakken
We hebben er een paar heerlijke 
weken doorgebracht, waarna we 
bruingebakken terugreden naar Neder-
land. De comfortabele tolwegen waren 
nog bijna nergens voltooid, dus reden 
we heuveltje op, heuveltje af over de 
N-wegen naar het noorden. Plotseling 
nam ergens onderweg de ‘snelheid’ af, 
hoe mijn man ook op het gaspedaal 
trapte. Gelukkig konden we gemak-
kelijk in de kant geraken. We staarden 
onder de motorkap en wat bleek bij 
deze inspectie? Het veertje waarmee 
het gaspedaal was verbonden met de 
carburateur, was de berm ingespron-
gen en natuurlijk onvindbaar.
Wat doe je in zo’n geval? Nou, het 
volgende bracht de oplossing. Mijn 
man vroeg of ik een touwtje of iets 
dergelijks had en dat had ik wel 
ergens. Probleem opgelost. De verbin-
ding werd hersteld met een knoopje, 
een strikje en nog een knoopje voor 

alle zekerheid. En zo konden we de 
terugreis voortzetten. Kom daar nu 
eens om. Als je de motorkap opent en 
eronder kijkt, dan doe je hem maar 
snel weer dicht.

Eenmaal thuis vertelde ik mijn vader 
van de fijne vakantie en dat we soms 
wel honderd kilometer per uur reden. 
Mijn vader die nooit vloekte, rea-
geerde toen van schrik met een stevig 
G-woord.

Viertje
Na deze vakantie volgden er meer, 
met een tweede en een derde Deux-
Chevaux, waarvan de laatste een 
sterkere motor had, een zogenaamd 
´Viertje´. Er kwam eerst een bagage-
aanhangwagentje achter de auto, zodat 
we wat meer konden meenemen. Later 
werd de tent weer doorverkocht en 
een vouwwagen aangeschaft, voor wat 
meer gemak onderweg. Hiermee zijn 
we zelfs de Pyreneeën overgetrokken 
naar Spanje. Volgens de geconsulteer-
de ANWB kon dat, maar dan zouden 
we niet veel in z’n vier rijden, en dat 
klopte.

Duwen
Waar nu een schitterende tolweg ligt 
en je zo kunt doorrijden, moest je 

toen (het is circa 50 jaar geleden), 
nog via Le Perthus de grens over en 
onder Franco was er nog een strenge 
grenscontrole. De grenspost, waar 
iedereen moest stoppen, lag boven-
aan een flinke helling, dus moest je 
steeds een autolengte stoppen en weer 
optrekken. Hoe hoger, hoe steiler 
werd de helling en dat trok onze Eend 
niet. Hij kwam niet meer vooruit uit 
stilstand. Er zat voor mij dan ook niets 
anders op dan uit te stappen en mee 
te duwen (waar las ik dat eerder?). 
Achter ons reed een vrachtwagen met 
voorin drie werkmannen. Ook in mijn 
geval staken ze geen hand uit, zaten 
te grijnzen bij het zien van die toen 
nog aantrekkelijke jonge vrouw, haar 
Eendje voortduwend. Ik vond het toen 
niet leuk, maar kan er nu natuurlijk 
hartelijk om lachen. We beseffen nu 
dat we met de veel comfortabelere 
auto’s die we daarna reden en nog rij-
den, niet meer datzelfde trotse gevoel 
en plezier hebben als toen. En als we 
nu dat sympathieke geluidje van de 
motor van een Deux-Chevaux horen, 
komt dat ouderwetse vrije en blije 
gevoel van vroeger weer boven.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Vakanties met het Dappere Eendje
De ene herinnering roept de andere op en daarom waag ik me 
opnieuw aan een vakantieverhaal. Inmiddels een aantal jaren 
getrouwd en een zoontje van vier en een dochtertje van twee 
rijker, kochten we onze eerste ‘auto’; een stokoude, zoveelste 
handse Deux-Chevaux, bij een echte Citroëngarage. 
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Op vakantie met de 2CV

Gearriveerd in het zonnige zuiden

De Lelijk Eend bood velen nieuwe mogelijkheden voor weinig geld op reis te gaan



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 4 september 2018pagina 16

3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag

tussen 9:00 - 17:00

55+korting

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

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.

Showroom en
open werkplaats:
Martin Descendre

IJsclubstraat 68

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

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

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

‘ALL YOU CAN EAT’ WERELDKEUKEN

HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN!!
 

DAAROM 1 T/M 30 SEPTEMBER:

KINDEREN T/M 8 JAAR
VOOR MAAR € 1,-*

* EEN KIND PER BETAALDE VOLWASSENE

EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

een kopje 
koffi e en gebakje staan voor u klaar

MODE 
PRESENTATIE 

DAGEN
VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 

8 SEPTEMBER
Kom langs voor leuke nieuwe 
trends en persoonlijk advies. 
Bij aankoop ontvangt u een 

leuke attentie.

MODE
MODE VOOR 
IEDER MOMENT

 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 

www.rynmond.com 
 

 

Onze volgende 80ste veiling wordt gehouden op 
7 en 8 december 2018 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 27 oktober. 
 
Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige 
handen. Taxatie(s) op ons kantoor is gratis (na afspraak).  
  
 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het 
gebieden buiten Europa betreft. Voor onze firma werken 
uitstekende filatelisten (taxateurs) met een zeer goede reputatie. 

 
 

U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 
      brengen. 

 
 

   DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE 

GEBIEDEN EN VOORMALIGE 
KOLONIËN. 

 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 
 

  Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

WERELDHAVENDAGEN 
BRUNCHTOCHT 
BRUNCHVAARTOCHT 2-UUR
ONTVANGST KOFFIE-GEBAK
UITGEBREIDE BRUNCH-BUFFET INCLUSIEF DESSERT
 

Waar? 
Opstaplaats Parkkade 
naast de Chineese boot
Met HET WAPEN VAN DEGEN-
KAMP/GEMINI PARTY BOOT

Wanneer?
zaterdag 8 september 2018  
Inschepen vanaf 
11.45 uur-12.00 uur

KOSTEN 
PER PERSOON

OPTREDEN VAN ROTTERDAMSE 
ACCORDIONIST/ZANGER 
PIERRE VAN DUYL MET 
EEN GEZELLIG REPERTOIRE
AAN ZEEMANS LIEDEREN 

Voor meer informatie en reserveringen:
Dordtsestraatweg 577
3075 BB Rotterdam

Tel.  06-10179297
 www.wapenvandegenkamp.nl

€ 37,50



  Ik was als twaalfjarige lid geworden 
van korfbalclub Rotterdam Zuid (ik 
schreef hier in 2008 al eens een stukje 
over) en zou op een zaterdag als leider 
met een team naar ODI in Schiedam 
gaan, met de fi ets. Samen met Jaap 
Kuipers zou dat appeltje eitje moeten 
zijn. We kwamen bij de Maastunnel en 
toen bleek dat er twee meisjes waren, 
die niet van de roltrap af durfden 
met hun fi ets. Jaap en ik namen toen 
twee fi etsen onder onze hoede en naar 
beneden was dat geen enkel probleem. 
Eenmaal aan de andere kant aange-
komen ging Jaap mij voor met twee 
fi etsen en ik volgde. Weer geen enkel 
probleem tot dusver, maar....voor Jaap 
stond een heer met een brommer, die 

duidelijk niet uit Rotterdam kwam. 
Hij ging met zijn zware brommer naar 
boven met zijn voorwiel op de tree en 
al snel brak het koude zweet hem uit. 
Je raadt het al, halverwege kon hij het 
gevaarte niet meer houden en zakte 
zachtjes naar beneden, waar Jaap twee 
fi etsen stond vast te houden. Al snel 
werden de twee fi etsen en de brommer 
Jaap te zwaar en stond ik met vier 
fi etsen, een brommer en Jaap en de 
meneer, die uit Ede bleek te komen, te 
zuchten en te steunen onder dit zware 
gewicht. Gelukkig was het eind van de 
roltrap niet ver meer en kwamen we 
zonder kleerscheuren boven, waar de 
meneer snel zijn brommer overeind 
tilde en Jaap zijn fi etsen kon grijpen. 

Na dit hachelijke avontuur zijn we 
veilig in Schiedam aangekomen, maar 
ik weet echt niet meer of ons team 
gewonnen heeft. Het zal wel, want 
Jaap was de scheidsrechter.
Op de terugweg hebben we de meisjes 
roltraples gegeven en verliep de reis 
verder voorspoedig.

     Omgevallen 
Toen ik later verkering kreeg met een 
meisje op de Stationssingel, al 48 jaar 
mijn vrouw, moest ik nog vaker door 
de tunnel. Op een rustig moment, 
alleen de rechter en de linker roltrap 
waren in gebruik, overkwam mij het 
volgende. Ik was rechts met mijn 
fi ets aan het afdalen en links kwam 
een klein meisje met haar fi etsje naar 
boven. Aan haar gezicht te zien ging 
dat niet zoals je zou verwachten. En ja 
hoor, ze kon haar fi ets niet houden en 
kwam onder de omgevallen fi ets te-
recht. Ze gilde! In een fractie van een 
seconde liet ik mijn fi ets voor wat hij 
was, die kwam vanzelf wel beneden, 
wipte naar de tweede roltrap en naar 
de derde, waar ik omhoog rende, want 
het meisje was inmiddels natuurlijk 
ook omhoog gegaan. Met een soepele 
sprong was ik bij het huilende kind, 
tilde haar fi etsje op en hielp haar 
overeind. Gelukkig had ze zich niet 
verwond en na het drogen van haar 
tranen en een dikke knuffel ben ik 
weer naar beneden gegaan, waar mijn 

fi ets onderaan vanzelf van de roltrap 
was geschoven. Eind goed al goed.

   Aanwijzingen 
Denkend aan de enorme drukte, met 
dranghekken en politie te paard, 
tijdens de spits in mijn jeugd, vind ik 
het erg leuk dat die spits nu ook weer 
erg druk blijkt te zijn. Hopelijk hebben 
de roltrapgebruikers goed les van hun 

vader gehad, zo niet, dan kunnen ze 
met bovenstaande aanwijzingen veilig 
van de gerestaureerde roltrappen 
gebruik maken.

  Jaap Kooreman
j.w.kooreman@casema.nl
071-3312740
06-27526670

 Hannesen op roltrappen Maastunnel   
  Als jochie van vijf kwam ik vanuit Vlaardingen op de Groene Hilledijk op Zuid wonen. De familie 
van vader en moeder woonden ‘in de stad’. Om dus niet altijd met bus 52 door de Maastunnel te 
hoeven gaan, kostte toch dertien! cent, leerde mijn vader mij en mijn oudere broer hoe het werkte 
op de roltrappen. Heel simpel: naar beneden voorwiel op de tree en naar boven het achterwiel. 
Fluitje van een cent, zou je denken. Maar niet elke vader in Rotterdam leerde zoon of dochter deze 
‘truc’ getuige het volgende verhaal. 
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 Voorwiel op de tree naar benee...   

 Door de lens van Hartog (261-262)

    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.

     

        

 261) Twee fenomenen op een foto: de 
Euromast en een Zeppelin op 9 september 
1979. Wie weet bijzonderheden?   

 262) Molen De Distilleerketel in Delfshaven in 1979. Daarna is de 
romp afgebroken en enkele meters verder weer opgebouwd. Verhalen 
zijn welkom op reinw@telfort.nl   

 Drukte op de roltrappen in de Maastunnel    Wie er vaker kwam, had het trucje snel door   
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

Zoekt u personeel, 
denk dan aan een 50-plusser!!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Rotterdammer. Vele tienduizenden 50-plussers 
lezen elke 14 dagen ons blad ( totale oplage 122.000 met een bereik van 338.880 lezers) en 
velen van hen zijn gemotiveerd en willen ( weer)  aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie 
in De Oud-Rotterdammer
voor uw bedrijf, instelling of stichting. 
Ook voor vrijwilligers is De Oud-Rotterdammer een prima krant 
om uw wensen en behoefte onder de aandacht te brengen. 

Geïnteresseerd?  
Bel dan met ons vraag naar Sylvia Blom 0180-820244

Waarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw

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

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

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

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

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

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

E315,-
cadeau

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

Waarom zou u

extra geld uitgevenWaarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?e bril ?e
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Wegens 

succes 

verlengd!!

Wegens 

succes

verlengd!!

 

 
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 

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

STALEN HEREN POLSHORLOGE 
LONGINES

occasionprijs  € 2.770,-
voor € 1.939,-

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

10% TOT 70% KORTING!

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

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS

INRUIL VAN 

OUD GOUD EN 

ZILVER MOGELIJK. 

BIJ BESTEDING 

ONTVANGT U 

20% EXTRA!

ENKELE VAN ONZE 
DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

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

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

5000
OCCASION 

SIERADEN

VOOR MINDER 

DAN DE HELFT 

VAN DE 

NIEUWPRIJS!

GEELGOUDEN MEMOIRE 
SLAVENARMBAND MET DIAMANT    
(nieuwprijs € 1.650,-)
occasionprijs  € 995,-
voor € 795,-

(nieuwprijs € 359,-)
occasionprijs  € 215,-
voor € 172,-

ZILVEREN BUDDHA TO 
BUDDHA ARMBAND 

WITGOUDEN DAMESRING 
MET DIAMANT 
(nieuwprijs € 1.085,-)
occasionprijs  € 649,-
voor € 454,-

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
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Een van de gebruikers van het 
sigaarvormige eiland tussen het 
Zuiddiepje en de Nieuwe Maas 
was clubhuis De Arend en De Zee
meeuw, dat er een houten gebouw 
had staan. Ruim 75 jaar geleden 
kreeg ook de volkstuinvereniging 
Van Brienenoord er grond toegewe
zen en er werden politiehonden ge
traind. De westpunt van het eiland 
was ingericht als bouwdok voor 
segmenten voor onder meer de 
Botlektunnel. De enige verbinding 
over het Zuiddiepje was een pontje 
in de vorm van een grote roeiboot, 
die je overzette vanaf de noordoe
ver van de Kreekse haven naar de 
zuidoever van het eiland.

Onzalig vroeg
De maandelijkse groepszondag van 
de padvinderij begon om zeven uur 
met het bijwo nen van de Heilige 
Mis in de St.Franciscuskerk aan de 
Paul Kru gerstraat. Onzalig vroeg. 
De hele week was ik immers al bij 
het krieken van de dag  ver voor 
zes uur  uit bed gestapt om melk
boer Houtbra ken te helpen. Aan 
de andere kant was ik een fanatiek 
aanhanger van Baden Powell, op
richter van de wereldomspannende 
scoutingbewe ging.
Op dinsdagavond ging ik met 
plezier naar ons onderkomen op de 
zolder van de St.Louisschool aan 
de Putselaan, waar ik was opge
klommen tot gids van het grijze 
nest. Twee gele stre pen rond mijn 

linkerarm maakten de ‘belangrijk
heid’ van die functie visueel voor 
iedereen die iets afwist van de 
spelregels binnen de padvinderij. 
Ik was ‘baas’ over zeven jongens 
en had als assistent een helper. De 
mouw van zijn groene trui had 
slechts één gele streep met ook 
andere versierselen en insignes.

Geen ‘baas’-baas
Overigens gold dat ‘baas’ alleen 
als we ons officieel presen teerden 
op straat of elders. Als gids stak 
je als eerste de straat over, waarna 
de anderen volgden met de helper 
als oplettende laatste in de rij. In 
de kerk schoof je als laatste in de 
kerkbank en zag je erop toe dat 
de andere leden van het nest zich 
netjes gedroegen. ‘Baas’ heb ik me 
nimmer gevoeld, noch mij als zoda
nig gedragen. De boventoon voeren 

is nooit een karaktertrek van mij 
geweest. Met elkaar spelen, nieuwe 
dingen beleven, een verre horizon 
verkennen vond ik belangrijker.
Ons welpenhonk was gevestigd 
op de plankenvloer van de zolder 
van de broederschool, zoals wij de 
roomskatholieke St.Louis school 
aan de Putselaan (tussen de Bla
zoenstraat en de Boudewijnstraat) 
gemakshalve noemden. De ruimten 
tussen de schuine hanenbalken wa
ren afgetimmerd met ruwe planken 
met aan de zijkant boomschors. 
Een blind paard kon er geen schade 
veroorzaken.

Punthoed
Misschien was het er daarom zo 
heerlijk spelen. Boomstamblokken 
deden dienst als stoelen. Politie
man Jo Paesschen (rayonagent in 
Bloemhof) was een van de leiders. 

Als vaandrig hield hij zich bezig 
met de verkennersgroep, dus met 
jongens van boven de twaalf jaar 
met hun bruine punthoed met 
daarin drie nauwkeurig inge druk te 
deuk jes. De welpen droegen een 
groen petje met daarop een gebor
duurd kopje van een jonge wolf.
Bep van Hulst was onze akela. 
Zij was een oudere zus van mijn 
klasgenoot Frans en woonde in de 
Klosstraat. Onder haar leiding ver
lieten we op de groepszondag om 
tien voor acht de St.Franciscus
kerk. Onze eerste bestemming was 
de clubzol der, waar brood werd 
geserveerd en thee geschonken. 
Hoe de clublei ding het telkens voor 
elkaar kreeg, weet ik niet, maar de 
boter ham men waren altijd vers en 
rijkelijk belegd met worst en kaas.

Kokoskaas
Thuis hadden we het arm met 
zeven hongerige monden aan 
tafel. We mochten alleen de eerste 
twee boterhammen beleggen met 
hagelslag of Rinse appelstroop. 
Als ik meer wilde, kon dat zónder 
beleg. Margarine of roomboter 
kon je alleen maar van dro men. 
Ham of ander broodbeleg kreeg ik 
van anderen, zoals van melkboer 
Hout braken. Meestal at ik zijn vier 
tarweboterhammen op. Op een keer 
zat er kokos kaas tussen, hetgeen 
me een stevige kiespijn bezorgde. 
Kokoskaas had ik nog nooit 
gegeten. De lekkere boterhammen 
waren de reden waarom ik elke 
maand graag aan de groepszondag 
deelnam. Minder leuk vond ik het 
verplichte kerkbe zoek, waar mee 
de dag begon. Mijn vertrouwen 
in Onze Lieve Heer was tanend, 
doordat ik niet begreep, dat wij 
het als kinderen Wolters duidelijk 
met minder moes ten stellen dan 
andere kinderen in de straat en 
op school. En ook omdat ik niet 
begreep waarom vanuit de hemel 
niet werd ingegrepen. Een wonder 
was welkom. Dat ik te materialis
tisch reageerde, besefte ik later. Het 
ontzag voor het geloof is geble ven, 
maar niet de belijdenis. Hoewel: als 
ik moet reizen sla ik bij vertrek en 
thuiskomst altijd een kruisteken.

Reacties: reinw@telfort.nl

Al eerder heb ik aangehaald dat ik als kind behoorlijk avontuurlijk was. Als het maar even 
kon, zwermde ik uit. Een hoogtepunt, omstreeks mijn achtste jaar, was een bezoek met de 
padvinders van de St-Franciscusgroep aan het toen nog ongerepte eiland Van Brienenoord.

Rechts de dikke bebossing 
van het Eiland van Brienenoord 

vanuit het ondergelopen bouwdok. 
Foto's verzameling Rein Wolters.

Kokoskaas 
gaf kiespijn

Eerst met een roeiboot en later met een trekpontje kon je naar Van Brienenoord.

De broederschool aan de Putselaan.

Henk van Helvoirt nu
stadsschilder

Fotografie en kunstschilderen 
gaan bij de 77-jarige Henk van 
Helvoirt hand in hand. Hij vindt 
het beoefenen van beide kunsttak-
ken erg leuk en beleeft er sinds 
zijn pensionering in 2006 veel 
creatief genoegen in. Na lange 
tijd werken bij Foto Niestadt aan 
de Rotterdamsedijk in Schiedam 
is hij zelfstandig ondernemer 
geworden. Hij vestigde zich in 
september 1986 aan de Bermweg 
47 in Capelle aan den IJssel. “Dat 
was een grote stap die best goed 
is uitgepakt”, beaamt hij. “De 
naam van mijn zaak was ‘Foto De 
IJssel’, een fotohandel en tegelijk 
een inruilfotostudio.”

Ruim 20 jaar werkte Van Helvoirt er kei
hard, want zonder geld iets beginnen viel 
echt niet mee. Toen de digitale fotografie 
zich aandiende, was het in het begin goed 
handelen. Er kwam echter zoveel concur
rentie  ook via internet  dat het voor Henk 
niet meer vol te houden was. Het was 
voor hem een tijd van hoge huur en steeds 
minder omzet.
“Ik had een goede studio, maar die was 
helaas niet altijd gevuld”, formuleert hij 
het zakelijke verval. “In de 20 jaar dat ik 
in Capelle heb gewerkt, heb ik zeer goede 
herinneringen overgehouden aan Capellena
ren en hun stad. Ik blijf daarnaast een trotse 
Delfshavenaar, want daar ben ik geboren 
en getogen. In die 20 jaar zelfstandige 
fotografie heb ik niet geschilderd. Inspiratie 
ontbrak en ook tijd. Maar in 2006 pakte 
ik de draad op en heb ik veel gemaakt. In 
2011 kreeg Ans  mijn vrouw  een zware 
beroerte en dat was voor ons een streep door 
de rekening. Vooral voor haar. Mijn vrouw 
was links verlamd geraakt en kon niet meer 
praten. Toch hadden wij het, gezien de om
standigheden, samen best wel fijn. Het was 
een roerig jaar. Ans moest in het Revalida
tiecentrum Rotterdam worden opgenomen 
en dat gaf veel verdriet. Daarom heb ik 
haar naar huis gehaald en ik verzorgde haar 
zeven jaar zonder hulp van anderen. Hulp 
is ons wel diverse malen aangeboden, maar 
zo lang ik dat kon volhouden, wilde ik haar 
zelf blijven verzorgen. Natuurlijk bleef ik 
thuis ook aan het werk als stadsschilder. 
Ik had een dagtaak die om vijf uur begon. 
Ik ging dan meestal schilderen en om acht 
uur nam ik de verzorging van mijn vrouw 
ter hand. Nu hoeft dat niet meer; ze is op 1 
maart overleden.’’
Henk van Helvoirt is bereikbaar via 0654
725995.

Schilderij van Henk van Helvoirt
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Meer informatie of de gratis brochure aanvragen? www.fusselastic.nl

Voetklachten?
  Brandende of vermoeide voeten, 

vermoeide benen, een staand beroep?
  Klachten aan nek, rug, schouder of knie?
  Platvoeten, diabetische voeten, 

holle voeten of spreidvoeten?
  Kramp in de kuiten of artrose?

Laat u thuis adviseren of de op maat gemaakte steunzolen 
van Fusselastic ook u verlichting kunnen bieden.

Meer informatie of de gratis brochure aanvragen? www.ffuusssssseellasttiic.nl

Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds

Bel voor een vrijblijvendeafspraak bij u thuis053-82 00 810

NATIONALE TAPTOE
ROTTERDAM AHOY
28/29/30 SEPTEMBER 2018

TICKETS: WWW.NATIONALETAPTOE.NL | WWW.NTK.NL

THE NETHERLANDS

MILITARY

GRANDIOSO

De wereldtop van militaire orkesten: 

• de Nederlandse militaire beroepsorkesten en het Nederlands Politieorkest
• de Japan Air Self-Defense Force Central Band met een uniek optreden
• de Musique et L’équipe de gymnastique de la Brigade de Sapeurs - Pompiers de Paris, met 

een sprankelende show
• een exercitie demo van het wereldberoemde Drill Team van de HM Kongensgarde en de 

drum- en dansgroep Complete Drums & Intros Allstars uit Noorwegen 
• de spotlights op de euphonium door Steven Mead



Ravero
Gistermiddag liep ik langs de oostkant 
van het beursgebouw en zag de uitrit 
van de parkeergarage waar in de jaren 
60/70 met gezwinde spoed zwarte 
taxi’s met grote regelmaat de hol 
vanuit de parkeergarage op snelden. 
Meestal op zaterdagmiddag rond 11 
uur waren die van de Ravero bij het 
kantoor van mijn oude werkgever te 
vinden. Met een stel loonzakjes gin-
gen we dan samen met de chauffeur 
eerst naar Rotterdam Noord en Oost, 
aansluitend naar Zuid met uitschieters 
naar Spijkenisse en Hoogvliet. Later 
kregen de planners allen, als secun-
daire voorwaarde, een kleine Simca 
1000, met als voorwaarde eenmaal 
per maand dezelfde tour te rijden. Dit 
ging weer over toen op giro-uitbeta-
lingen werd overgegaan. Overigens 
werden tot de jaren 75 nog steeds op 
zondagavond ritten met geld voor 
de komende week bij de chauffeurs 
weggebracht tot ver over de Moerdijk-
bruggen toe.

Rinus Anker
geenranker@zonnet.nl

Gedenksteen voor huisarts
Lezer Koos Stadhouders heeft zich 
verdiept in het leven van huisarts Pie-
ter Nicolaas Richard Dekhuijzen. Hij 
had zijn praktijk in het doktershuis op 
de hoek van de Brielselaan en Helle-
voetstraat. De praktijk ging over naar 
dokter Meijboom. Uit zijn onderzoek 
concludeert Stadhouders dat Dekhuij-
zen de status heeft van verzetsheld. 
Stadhouders pleit voor het aanbrengen 
van een gedenkteken bij de voorma-
lige praktijk van de Charloise dokter. 
Dekhuijzen werd in 1945 door de 
Duitse bezetter opgepakt, omdat hij 
zich bezighield met ondergrondse 
activiteiten. De arts werd afgevoerd 
naar het straf- en concentratiekamp 
Sachsenhausen. Ongeveer anderhalve 
maand na zijn aankomst overleed hij 
aan dysenterie. Koos Stadhouders 
gaat nog contact opnemen met de In-
ternational Suchdienst in de hoop dat 
daar wellicht nog documenten zijn en/

of foto’s. Met hulp van lezers van De 
Oud-Rotterdammer hoopt hij nieuwe 
gegevens te vinden. De Rotterdam-
mer is bereikbaar via 010-4612719 of 
koos@stadhouders.biz

Kamperen
In 1970 gingen wij met een klein 
tentje kamperen in de Ardennen. Dat 
beviel ons erg goed. Zo goed dat wij 
besloten een grotere tent te kopen, met 
aparte slaapcabines en een keuken-
hoek. Het enige dat mankeerde was 
het zonnetje. Wij maakten plannen om 
naar het zuiden, naar Spanje te gaan. 
Wij kwamen terecht op een camping, 
kort bij Barcelona. Aan de overkant 
stond een echtpaar uit Oosterhout met 
een vouwwagen met ondertentje. Een 
Walker. Wij kwamen in gesprek met 
hen en zij vertelden dat zij een toerca-
ravan gingen kopen. De vouwwagen 
leek ons een grote vooruitgang, met 
meer ruimte. We maakten de afspraak 
een keer naar Oosterhout te rijden 

om de vouwwagen over te nemen. 
De prijs was snel beklonken en het 
volgend jaar gingen wij met de vouw-
wagen op vakantie naar Cambrils in 
Spanje. Ik koppelde de vouwwagen 
af en vergat de stekker los te maken. 
Dom. Maar dit overkomt je maar één 
keer. Allemaal gekleurde draadjes, hoe 
is het schema? Er was een techneut op 
de camping die ons zou bijstaan. Het 
lukte niet het juiste schema te maken. 
Mijn zwager kwam ook onze kant uit 
en heeft ons uiteindelijk geholpen de 
zaak te repareren. Thuisgekomen met-
een een sticker met het kleurschema 
geplakt! Wij stalden de vouwwagen 
in een stalling in Zwijndrecht. Naast 
ons stond een kleine toercaravan te 
koop. Een Chateau met veel kastjes! 
En de kinderen konden ook binnen 
slapen. Voor een gezin een hele luxe. 
Na overleg besloten wij hem te kopen. 
Het adres van de oude eigenaar lag in 
de caravan en hij had ook koelkasten 
te koop. Eveneens een luxe, want 
in Spanje kochten wij tot die tijd 
ijsblokken om te koelen. Een hele 
vooruitgang dus. Wij hebben veel 
vakanties gedaan met de Chateau in 
Frankrijk en Spanje. Nu moeten wij 
door omstandigheden een ander soort 
vakanties vieren, maar denken met 
veel plezier terug aan die vakanties 
van vroeger. Alles verdwijnt, maar de 
herinnering blijft.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Vliegtuigfoto
In zowel De Oud-Rotterdammer van 
7 als van 21 augustus staat een foto 
van een vliegtuig. Het bijschrift zegt 
dat de opname is gemaakt in het Avi-
odome in 1956. Dat is niet juist. De 
foto is gemaakt in één van de hangars 

op Schiphol en toont een Convair 
340, een KLM vliegtuig dat in de 
jaren vijftig en zestig werd gebruikt 
op de Europese luchtlijnen. De foto 
werd genomen tijdens een excursie 
over het vliegveld. Bijna iedereen in 
Nederland, die in die jaren ‘een dagje 
Schiphol deed’, heeft zo’n foto. Het 
Aviodome luchtvaartmuseum werd ge-
opend op Schiphol in 1960 en is later 
(met de naam Aviodrome) verhuisd 
naar Lelystad.

Leo Verhoef
Brummen
verhoef.z_l@hccnet.nl

Bijval restauratie
Ik was in de Witte Withstraat afde-
lingshoofd bij dagblad Het Vrije Volk 
en reageer op het bericht over de 
restauratie van het HVV-kunstwerk 
- een uitgerolde voorpagina van de 
verdwenen middagkrant op een me-
trokolom - in De Oud-Rotterdammer 
van enkele weken terug. Ik ben het 
er voor 100 procent mee eens dat het 
HVV-kunstwerk in ere wordt hersteld. 
Alleen al omdat ik met veel warmte en 
plezier terugdenk aan mijn tijd bij ons 
Vrije Volk.

Frank Drion
frank@drion.info

Tiepelen
Na een aantal artikelen gelezen te 
hebben over het tiepelen in De Oud-
Rotterdammer ben ik op zoek gegaan 
naar een artikel over dit spel. Ergens 
had ik nog een oude Leeuwarder 
Courant liggen met een artikel over 
dit spel. Uiteindelijk vond ik het en 
dacht ´toch nog maar opsturen naar 
De Oud-Rotterdammer´. Als kind, 
ik ben ruim 73 jaar geleden geboren 

in Friesland en bracht mijn jeugd 
door in Dokkum, speelde ik dit spel 
met vriendjes. We sneden een dikke 
tak van een meidoorn, deze moest 
fungeren als slaghout, van ca. 40 cm 
lang en ca. 4 cm dik, ontdeden deze 
van de bast en legden het slaghout 
een paar weken in water om zo zwaar 
mogelijk te worden. De tiepel was een 
meidoorntakje van ca. 12 cm lang en 
ca.1.5 cm dik. Ook deze werd van de 
bast ontdaan en in water gelegd. Het 
was een leuk spel, waarbij je nog wel 
eens zere vingers opliep, omdat je 
moest proberen de tiepel te vangen als 
je niet aan slag was. Ving je de tiepel, 
dan was de slagman af en werd jezelf 
slagman. Al tiepelend brachten we 
heel wat uurtjes door. Voor zover ik 
me kan herinneren was het een typisch 
jongensspel.

Ruud Markus
rmmarkus@telfort.nl

Taxicentrale
Vandaag werd ik door een zwager 
attent gemaakt op de foto “Ken je 
dit nog? Nr. 169/Zenuwcentrum van 
Rotterdamse Taxicentrale”. Ik had het 
artikel deze week wel gelezen, doch 
de foto niet zo goed bekeken. Buiten 
burgemeester Thomassen herken ik 
oud-notaris Mr. S. Klein, die in 1970 
betrokken is geweest bij de oprich-
ting van de RTC en de akte daarvoor 
opmaakte. Daarna mocht ik met hem 
nog vele akten opmaken voor de 
overdrachten van de taxivergunnin-
gen. Ik begon destijds op 1 december 
1959 op het kantoor van de notaris-
sen Vink & Houbolt op de Pleinweg. 
Na het overlijden van notaris Vink in 
1966 kwam toen nog candidaat-notaris 
Klein ons kantoor versterken en hij 
werd tot jongste notaris van Nederland 
benoemd in februari 1967. Ik heb 
tot 1 januari 2015 met hem gewerkt, 
derhalve een tijdspanne van 55 jaar! 
Notaris Klein is helaas 2 jaar geleden 
overleden.
Op de foto is hij de man die links ach-
ter de staande man met bril staat.

Janny de Ruiter-Kannegieter
jpderuiter@zonnet.nl

Dokter Dekhuyzen
Verrast heb ik het artikel over dr. 
Dekhuyzen gelezen. Dr. Dekhuyzen 
was ook de huisarts van de mensen 
die bij de Spoorwegen werkten en 
op Rotterdam zuid woonden. Mijn 
ouders woonden op het Burgemeester 
Hoffmanplein, waar ik op 9 juli 1935 
met de hulp van dr. Dekhuyzen het le-
venslicht aanschouwde.. Mijn ouders 
vertelden altijd dat hij een heel sociaal 
mens is geweest. Zij hebben het heel 
erg gevonden dat hij in de oorlog ver-
raden en vermoord is.

Alida Brethouwer
3085ka10@kpnmail.nl
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Elftalfoto
Henk Boender (hboender@chello.nl) herkent op elftalfoto 257 in De Oud-Rotterdammer van 7 augustus een aantal 
spelers: van links staand Bep de Haan, Ivo Blom, burgemeester Bram Peper, Wim Stok en Martin Stok. Geknield 
uiterst rechts Bertus Vermulm. Peter den Tek is uitgebreider (pj.dentek@Rotterdam.nl). “De foto is gemaakt op 2 
april 1982 met burgemeester Bram Peper als gastspeler van AZ’67. Bram Peper is/was speler van het Team Stadhuis 
Rotterdam. Van links naar rechts staan trainer Bep de Haan (chef Beveiliging), dan Ivo Blom, het legendarische hoofd 
van het kabinet van de burgemeester, dan Bram Peper zelf en Wim Stok (chef van de keuken). Zittend ?, Ab Outjes 
(stadhuisschilder) en bode Bertus Vermulm.’’
En: “Foto 258 op dezelfde pagina was in februari 1984. Niet van een open huis, maar van een demonstratie in de 
Burgerzaal van het Stadhuis. Ik kan het weten, het was mijn laatste werkdag voor mijn pensioen na bijna 40 jaar op 
het Stadhuis. Het is leuk zo’n foto te zien.’’

Biljarters
Kleindochter Barbara Hoffmann (bshoffmann@outlook.com) laat weten dat 
haar oma, weduwe van Dolf Marges, drie van de vier biljarters herkent op 
foto 256 in De Oud-Rotterdammer van 24 juli. “De personen bij het biljart 
zijn van links naar rechts: Dolf Marges, Fred Hoefman, Aad Klein en ?’’



Familie Versnel
In verband met familie-onderzoek zijn 
wij op zoek naar nabestaanden van 
familie Versnel. Zij hadden een bakke-
rij op De Reijstraat te Rotterdam. Het 
gaat om de periode net na WOII.
Tevens op zoek naar nabestaanden 
van echtpaar Jan Leendert van ‘t Hof 
(1921) & Carolina Pastijn (1920); 
echtpaar Eliza van ‘t Hof (1898) & 
Catharina Witte (1918) (kinderen 
heten Van Tuil); email aub naar 
r.hof13@chello.nl

Richard en Monique van ‘t Hof

Wie pikte van wie?
In De Oud-Rotterdammer van 21 
augustus stond een door John Collee 
ingestuurd stukje over de schrijver 
Willem van Iependaal. Die vertelde 
ongetwijfeld heel komisch een mop 
over een handgranaat die ze lieten 
ontploffen met een hilarisch einde. 

Dat ken ik van Kees Stet, veel langer, 
met als titel de Tijdbom. Kees Stet, 
geboren als Piet Kroon, was een Friese 
conferencier, 1900 - 1979. Het meeste 
van zijn werk verscheen op LP, een 
ervan is nog in mijn bezit. In een ver-
staanbaar fries dialect vertelde hij zijn 
verhalen, waar dit er een van is. Ik heb 
het ook met regelmaat aan anderen 
laten horen, ook mijn kinderen. Mijn 
vader heeft regelmatig op verjaarda-
gen het typetje gespeeld, boerenkiel en 
al. Ik hoop op een reactie.

Gerard Zijderveld
Gerardzijderveld1@kpnmail.nl

Film overzetten
Is er misschien iemand die mijn films 
en videobanden over wil zetten op 
een dvd?

Nel Rosman
nelrosman@kpnmail.nl

Muzikanten gezocht
Muzikanten en zangers gezocht. Leef-
tijd vanaf 25 jaar, voor shantykoor 
Het Kraaiennest in Zevenhuizen (zh). 
Accordeonisten, violisten en zangers. 
Aanmelden via info@shantykoor.nl

Reünie Hoogendijk
Zaterdag 12 oktober 2019 wordt in 
Capelle aan den IJssel een ‘Hoogen-
dijk-reünie’ georganiseerd. Alle naza-
ten en partners van Floris Adriaensz. 
Hogendijck (1575-1628) zijn van 
harte welkom in de grote zaal van Het 
Zalmhuis van 11.00 tot 16.00. Naast 
onderlinge ontmoeting zijn er veel fo-
to’s te zien en staat de voorpresentatie 
van het zevende en laatste boek over 
de familie Hoogendijk op het pro-
gramma. Kosten: 38,50 € per persoon 
incl. koffie/thee, buffetlunch, drankjes, 
koude/warme garnituur. Aanmelding 
kan via het contactformulier op https://
www.hoogendijk.nu/contact/ of een 
briefje naar C. Hoogendijk, Burg. J.C. 
v/d Bergplein 1, 7642 GR, Wierden, 
waarna een intekenformulier zal wor-
den toegestuurd.

Bridgen voor beginners
Op zowel dinsdagavond 11 september 
als woensdagmiddag 12 september 
gaat in denksportcentrum De Lombard 
een bridgecursus voor beginners van 
start. In twaalf wekelijkse lessen leert 
u de beginselen van bridge. Bij de 
lessen wordt gebruik gemaakt van 
het boekje ‘Bridge in een Flits 1’ van 
oud-wereldkampioen Berry Westra. 
Voor meer informatie zie http://www.
denksportcentrumdelombard.nl

Foto’s groentewinkel gezocht
Ik ben voor mijn familie op zoek 
naar foto’s van Groentewinkel Tanis. 
Die winkel zat in de periode 1936 
- 1961 op de Beijerlandsestraat 32 
(hoek Westerbeekstraat) in Hillesluis. 
Eigenaren waren Jan en Johanna Ta-
nis, mijn opa en oma. Ze kregen drie 
kinderen: Aat (mijn moeder), Suus 
en Jaap. We zoeken naar foto’s van 

de winkel en de directe omgeving. In 
ons familiefotoalbum zit zo goed als 
niets… Wie kan helpen?

Menno van der Haven
06-20131816
mennovanderhaven@gmail.com

Waalhaven
Ooit heb ik in dit blad gelezen over 
recreatie aan de Waalhaven in de buurt 
van de Dokhaven. Ik heb met vriend-
jes en later met mijn kleine gezinnetje 
gezwommen in hetzelfde water aan 
Pier 7, nabij het buurtschap Heijplaat. 
Een duinachtig terrein was het en het 
water was schoon en helder. Bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log was ik, op vier weken na, vijf jaar 
oud. Ik kan mij nog vaag herinneren, 
dat ik kort daarvoor in een ijzeren 
fietsstoeltje, aan het stuur van mijn 
vader, langs het water naar Pier 7 reed. 
We waren met een groepje anderen en 

stopten bij het vliegveld om naar het 
eventuele vliegverkeer te kijken. Op 
Pier 7 hadden mijn ouders een arm-
zalig huisje met linnen dak. Ik weet 
niet of het kamperen legaal of illegaal 
was. Wel dat ik op een avond in dat 
huisje wakker werd en over het terrein 
ging dwalen. Mijn ouders waren met 
andere kampeerders bij elkaar, waar 
ik door een vinder ben heen gebracht. 
Het uitbreken van de oorlog bracht 
zo’n paniek, dat ik nooit meer iets van 
dat kamperen heb vernomen. Ik denk 
dat het door de bezetter verboden is. 
Hoewel ik helemaal niet handig ben, 
heb ik op internet gezocht en niets 
gevonden over een parkeerplek en of 
vereniging. Iemand die ouder is dan 
83 jaar, zou nog informatie kunnen 
geven. Niet geschoten is altijd mis.

Aad De Knegt
0186-652937
adeknegt35@gmail.com
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Bevrijdingsfeest
Deze foto is gemaakt in Rotterdam op de Noorderhavenkade ter hoogte 
van de huisnummers 53 - 61 tijdens een bevrijdingsfeest. Kan iemand mij 
vertellen in welk jaar dit plaatsvond en wie de andere personen op de foto 
zijn. Zelf ben ik de niet vrolijk kijkende bruidegom. Uw reacties zie ik met 
belangstelling tegemoet.

Hans Post
hansannepost@hotmail.com

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

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

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

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

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

Wandelen om fitter en vitaler te worden
Zaterdag 15 september houdt stichting SPAL in samenwerking met de 
buurtsportcoach van Albrandswaard een wandelinformatiemiddag van 13.00 
tot 17.00 uur over diverse vormen van wandelen waar iedereen aan kan 
meedoen. Wandelvormen zoals Sportief Wandelen, Nordic Walking, UK2 
wandeltest, wandelvoetbal, rollatorwandelen, wandeltocht door de Rhoonse 
grienden komen aan bod. Het geheel vindt plaats rond het JCA centrum aan 
de Albrandswaardsedijk in Poortugaal, nabij jachthaven Rhoon. Wandelen en 
bewegen in de buitenlucht is het momenteel helemaal. Fitter en vitaler wor-
den, afslanken, genieten van de natuur, sociale contacten maken of verstevi-
gen het kan allemaal tijdens het wandelen. Meer informatie: Aad Wijntjes, 
06-46226208 of www.sportbalans.nl

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Horizontaal
1. verontrust; 7. eenvoudig hotel; 12. tweetal muzikanten; 13. gezongen toneelspel; 14. onnozel iemand; 15. klein kind; 17. 
walgvogel; 19. afdelingshoofd; 21. rijksoverheid (afk.); 22. haarkrul; 24. vogelverblijf; 27. ontkenning; 28. woedende razernij; 
30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. eikenschors; 32. stukje uitgebakken spek; 33. nakomeling; 35. theatervoorstelling; 
37. hoop (berg); 38. vorstenverblijf; 41. zoen; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. ruwe steenmassa; 46. boterton; 47. over-
winning; 48. afsluiting van een raam; 49. iedere; 50. rest van een verongelukt schip; 52. rolprent; 54. plotselinge angst; 56. 
kolenemmer; 58. mannetjesdier; 61. rivier in Utrecht; 62. grondstof voor touw; 64. bladgroente; 65. zichtbare dampmassa; 67. 
schil (vel); 68. binnenvaartuig; 70. schoollokaal; 72. hoofddeksel; 73. Europees land; 76. huisdier; 77. oosterlengte (afk.); 78. 
binnenste van iets; 79. gespitste mond; 81. Frans lidwoord; 82. mannetjeshond; 83. voornaam legendarische popartiest; 84. in 
de grond levend zoogdier; 86. deel van een molecule; 87. metselaarsgereedschap.
 
Verticaal
1. apensoort; 2. zijne doorluchtigheid (afk.); 3. bejaard; 4. kleur van de regenboog; 5. deel van een ei; 6. familietwist; 7. vlees-
gerecht met uien; 8. kraaiachtige vogel; 9. deel van ambtsgewaad; 10. voegwoord; 11. plaats in Gelderland; 16. dorpskern; 18. 
uiteraard (derhalve); 20. dierenverblijf; 21. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 23. soort groente; 25. gierigaard; 
26. deel van gelaat; 27. Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 29. niet helemaal goed snik; 32. zuivelproduct; 34. plaats in 
Brazilië (afk.); 36. huisafval; 37. opschrift op vrachtwagens; 39. welpenleidster; 40. gespannen; 42. bedelmonnik; 43. plaats in 
Japan; 45. kledingstuk; 46. afgunst (twist); 51. vertragingstoestel; 53. onderricht; 54. grote ronde eetbare vrucht; 55. vogelver-
blijf; 56. Schotse rok; 57. schoolvak; 59. groot stuk hout; 60. burcht of slot; 62. morsetekens geven; 63. niet lang geleden; 66. 
mager; 67. bouwschuim; 69. neus-, keel- en oorheelkunde (afk.); 71. paling; 73. toegang tot een huis; 74. veilig; 75. proefbandje; 
78. klein paardje; 80. fijn (Barg.); 82. rijksuniversiteit (afk.); 85. laagfrequent (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het extreem warme weer en de gevolgen daarvan voor de na-
tuur. Hij luidde:

De bladeren vielen al bij bosjes uit de bomen

Er is weer massaal gepuzzeld om daar achter te komen, zo bleek uit alle inzendingen die we binnenkregen. Uit 
alle inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars. Ze krijgen ieder twee toegangskaarten toegestuurd voor het festival 
Rotterdamse Kost, dat van 21 tot en met 23 september plaats heeft naast de Kralingse Plas. De winnaars zijn: A. van 
Hengel, Willem Hoffmann, mevr. T. Wolthuis-Hoekstra, J. Groeneveld-Kruik en mevr. Sehols.

Voor de puzzel van deze keer hebben we weer vijf leuke prijzen. 
Het betreft vijf keer twee toegangskaarten voor de Kampeer en 
Caravanbeurs, die van 10 tot en met 14 oktober wordt gehouden 
in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor 
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 12.00 UUR naar info@deoud-
rotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.
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Horizontaal  1. verontrust; 7. eenvoudig hotel; 12. tweetal muzikanten; 13. gezongen toneelspel; 14.
onnozel iemand; 15. klein kind; 17. walgvogel; 19. afdelingshoofd; 21. rijksoverheid (afk.); 22. haarkrul;
24. vogelverblijf; 27. ontkenning; 28. woedende razernij; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31.
eikenschors; 32. stukje uitgebakken spek; 33. nakomeling; 35. theatervoorstelling; 37. hoop (berg); 38.
vorstenverblijf; 41. zoen; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. ruwe steenmassa; 46. boterton; 47.
overwinning; 48. afsluiting van een raam; 49. iedere; 50. rest van een verongelukt schip; 52. rolprent; 54.
plotselinge angst; 56. kolenemmer; 58. mannetjesdier; 61. rivier in Utrecht; 62. grondstof voor touw; 64.
bladgroente; 65. zichtbare dampmassa; 67. schil (vel); 68. binnenvaartuig; 70. schoollokaal; 72. hoofd-
deksel; 73. Europees land; 76. huisdier; 77. oosterlengte (afk.); 78. binnenste van iets; 79. gespitste
mond; 81. Frans lidwoord; 82. mannetjeshond; 83. voornaam legendarische popartiest; 84. in de grond
levend zoogdier; 86. deel van een molecule; 87. metselaarsgereedschap.

Verticaal  1. apensoort; 2. zijne doorluchtigheid (afk.); 3. bejaard; 4. kleur van de regenboog; 5. deel van
een ei; 6. familietwist; 7. vleesgerecht met uien; 8. kraaiachtige vogel; 9. deel van ambtsgewaad; 10.
voegwoord; 11. plaats in Gelderland; 16. dorpskern; 18. uiteraard (derhalve); 20. dierenverblijf; 21. raad
voor economische aangelegenheden (afk.); 23. soort groente; 25. gierigaard; 26. deel van gelaat; 27.
Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 29. niet helemaal goed snik; 32. zuivelproduct; 34. plaats in Bra-
zilië (afk.); 36. huisafval; 37. opschrift op vrachtwagens; 39. welpenleidster; 40. gespannen; 42. bedel-
monnik; 43. plaats in Japan; 45. kledingstuk; 46. afgunst (twist); 51. vertragingstoestel; 53. onderricht;
54. grote ronde eetbare vrucht; 55. vogelverblijf; 56. Schotse rok; 57. schoolvak; 59. groot stuk hout; 60.
burcht of slot; 62. morsetekens geven; 63. niet lang geleden; 66. mager; 67. bouwschuim; 69. neus-,
keel- en oorheelkunde (afk.); 71. paling; 73. toegang tot een huis; 74. veilig; 75. proefbandje; 78. klein
paardje; 80. fijn (Barg.); 82. rijksuniversiteit (afk.); 85. laagfrequent (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Me Too in vroeger jaren
Liefde en aanraken bestonden vroeger 
ook al in het oude Rotterdamse leven. 
In de tram, lijn 3 naar de Randweg, 
op de markt aan de Maashaven, op de 
Groene Hilledijk en de Dreef. Zoenen. 
Voor het eerst. Na vijftig jaar kwam je 
het stelletje, getrouwd en wel, tegen in 
de hal van het Zuider Ziekenhuis.
In nog vroeger tijden mocht je alleen 
met iemand naar bed als je je leven 
voor die ander wilde geven. Zie maar 
in de Griekse mythologie. Kijk maar 
eens naar Alkestis, je hebt er geen 
encyclopedie meer voor nodig. Haar 
man was ziek geworden en de God 
Apollo had de boodschap afgegeven: 
“Je hoeft niet dood als je een ander 
vindt die in jouw plaats wil sterven.” 
Dat werd een hele zoektocht. Rijken 
en armen, vrienden en familieleden, 
zij waren niet thuis. Ook slaven wil-
den niet. Zelfs zijn ouders konden het 
niet opbrengen. Toen meldde zich zijn 
lieve vrouwtje Alkestis. En zij stierf 
in zijn plaats. En nu maar zoeken naar 
een vrouw die ook “Me Too” roept.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Quarantaine-inrichting He-
ijplaat
Als verpleger werkte ik in 1958-1959 
bij de quarantaine-inrichting Heijplaat 
in Rotterdam. Ik was toen 21 jaar. 

Er werkten 20 zusters, huishoudsters 
en een broeder. Dat was ik. Er waren 
twee afdelingen, ieder met 40 mensen; 
vrouwen en mannen. Door een tekort 
aan verplegenden (dat was toen ook 
al) gebeurde het vaak dat je in de 
nachtdienst in je eentje de zorg had 
over 40 mensen. De namen van som-
mige oudere dementen spoken nog 
wel eens door mijn gedachten. Onder 
andere Kees en Koos. Een twee-
ling, hoog opgeleid, net als meneer 
Werner. Met smetvrees. In een van de 
bijgebouwen werd voor mij speciaal 
een kamer ingericht. Met een van de 
zusters, Pepe Edine Buys, kreeg ik 
verkering. Helaas is dat uitgeraakt.
Mijn roeping lag niet in de verpleging. 
Mijn ontslag gebeurde dan ook op 
eigen verzoek. Ik zag mij daar niet 
nog 40 jaar werken.

John Verbeek
Leeuweriksstraat 13
2665 VG Bleiswijk
010-4673713

Bekendmaking prijswinnaars
De bekendmaking van de prijswin-
naars van de Grote DOR-enquête 
in deze krant volgt in het komend 
nummer van De Oud-Rotterdammer, 
dat verschijnt op 18 september. Onder 
alle inzenders wordt een aantal prijzen 
verloot, ongeacht wat zij op de enquê-
teformulieren hebben ingevuld!

Cruisen op zee duur
Met belangstelling heb ik de 
drie stukken in RW’s mijmer-
ZUIDhoekje gelezen over 
cruisen met het motorschip 
Rotterdam. Wij maakten deze 
‘Norway’-cruise van 2 t/m 9 
juni. Vanwege onze beleving 
nog een paar aanvullingen. 
Wij zouden niet weten hoe je 
jezelf vooraf van drank zou 
kunnen voorzien, of het zou 
in je koffer moeten zijn. Elke 
keer dat je met je pasje aan 
boord gaat, moet de bagage 
door de scan en flessen plaatselijk gekocht worden daar zonder meer uitgeplukt. Je krijgt de flessen aan het einde van de 
cruise terug, wat ook is beschreven. Verder is alles wat je bestelt in de eetzaal of bar belast met 15% ‘servicecharge’, dus 
die beugelfles Grolsch kost geen 7,75 dollar, maar 8,91 dollar. Met een paar biertjes per dag eigenlijk wel een aanzienlijk 
verschil. Vergeet ook de 13,50 dollar per persoon per dag verplichte fooi niet, die halen ze aan het eind ook van je credit-
card af. Je moet aan boord ook niet willen internetten, want een beetje verbinding kost zomaar 25,00 dollar per dag, wil je 
Premium ben je 29,99 dollar per dag kwijt. Vanwege een eerdere cruise met Royal Caribbean wisten we al dat excursies 
aan boord geboekt schreeuwend duur zijn, dus vooraf via internet of ter plaatse in de haven scheelt ook weer! Verder 
zou ik de Rotterdam gedateerd- en de hutinrichting sleets willen noemen. Het zitmeubilair was dusdanig ingezakt dat de 
kringloopwinkel het nog zou laten staan. Dat Royal Caribbeanschip was ouder, maar alles was wel recent geüpdatet en de 
hutten gerenoveerd. Maar ja, dat kost centen, dus…! Ook een keer via ons reisbureau een rondleiding gehad op de Aida 
Prima toen die in Rotterdam lag voor haar eerste vaart, dan zie je hoe een nieuw schip hedentendage eruit ziet. Het eten 
aan boord van de Rotterdam is perfect, zowel beneden in het restaurant als op de 9e in het Lido. De reis zelf is fantastisch, 
maar gezien de kwaliteit/prijsverhouding niet echt weggelegd voor de gewone Rotterdammer. Naschrift: Elke reiziger 
mag een fles van driekwart liter drank meenemen. Het is mogelijk vooraf een goedkoper drankpakket te bestellen/betalen 
en dat tijdens de cruise te consumeren.

Jos Verheijen
Capelle aan den IJssel
jgvverheijen471@gmail.com

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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Kijk snel op www.hcc-cruises.nl/aanbiedingen/cruises of bel 085-0479888

Vroegboekkorting€ 100,- pp
bij boeking voor 
30 september

OP JACHT NAAR HET 
NOORDERLICHT

Bel 050-3136000 of kijk op www.bbi-travel.nl/hurtigruten/noorderlicht

12 dagen vanaf

€ 997,- pp

Noorderlicht garantie

NOORDERLICHT
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16-Daags Alaska Avontuur
met MS Amsterdam 
vertrek 3 juni 2019 

 Binnenhut va.  € 3099 pp
 Buitenhut va.  € 3429 pp
 Suite va.  € 5409 pp
 1-pers. hut va.  € 3899 pp 

Inclusief non stop KLM vlucht,
transfers, transfers &
volpension aan boord.

18-Daagse Panamakanaal cruise 
met MS Volendam

vertrek 18 maart 2019 
 Binnenhut va.  € 2595 pp
 Buitenhut va.  € 2999 pp
 Balkonhut va.  € 4660 pp
 1-pers. hut va.  € 3476 pp

Inclusief non stop KLM vlucht, 
transfers, 4* hotel & 

volpension aan boord.

Ontdek de wereld met Holland America Line
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