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Spartaan ‘20 ging Feyenoord voor
Feyenoord wordt een multisportclub door diverse,
nu nog zelfstandige, clubs
onder de vlag van Feyenoord
te brengen. Het gaat hierbij
om een hockey-, basketbal-,
handbal- en zaalvoetbalclub.
Doel is voor meer verbinding
te zorgen tussen mensen met
verschillende achtergronden
binnen de wijk Feijenoord
en op Rotterdam-Zuid. Veel
verenigingen die we vooral
als voetbalvereniging kennen,
zijn opgericht als multisportvereniging of werden dat in
de loop der jaren.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Sparta en,
op Zuid, Overmaas, die zijn opgericht
als Rotterdamse Voetbal- en Atletiekvereniging. Van Excelsior ‘20 in
Schiedam weten we dat ze op goed
niveau voetballen, maar het is ook een
gerenommeerde cricketclub, net als
Hermes DVS. Veel verenigingen werden in het verleden multisportverenigingen om het gehele gezin te kunnen
laten sporten bij de club. Het werden
letterlijk familieverenigingen.
‘Hup nou Spartaan’
Ook RKSV Spartaan’20 was ooit een
grote multisportvereniging, ook wel
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Spartaan '20 had ook een hockeyafdeling. Op de foto staat het eerste team uit 1942

omnivereniging genoemd. In 1920
opgericht om te voetballen, maar
reeds in 1928 werd, op verzoek van
het Bisdom, ook een gymnastiekafdeling opgericht. Het betrof toen nog
het Bisdom Haarlem, want Rotterdam
kreeg pas in 1955 zijn eerste bisschop,
Monseigneur Janssen.

De gymnastiekafdeling was bijna net zo oud als de voetbalafdeling.

In 1934 werd de afdeling atletiek
opgericht en de belangstelling gepeild
voor wandelen en zwemmen. De afdeling atletiek hield het maar even vol
door gebrek aan leden. Inmiddels organiseerde Spartaan (de ‘20 kwam er
pas in 1941 achter) met een afdeling
toneel/cabaret ook veel voorstellingen
door eigen leden en lokaal bekende artiesten. Dat leverde vooral veel donateurs op. Een uitvoering van de revue
‘Hup nou Spartaan’, met medewerking van symfonieorkest Feijenoord
en accordeonvereniging LMO, trok in
1934 zelfs 834 toeschouwers naar het
gebouw van de St.-Josephgezellen aan
het Stationsplein, terwijl nog honderden teleurgesteld moesten worden!
Varkenoord
Van al deze activiteiten werd verslag
gedaan in clubblad SANO (Spartaan
Algemene Nieuws Omroep). De diverse afdelingen behielden hun eigen
bestuur, maar er kwam vanaf 1934 een
overkoepelend hoofdbestuur. In 1942
veranderde de naam ‘hoofdbestuur’ in
‘sportraad’. In 1940 stelde voorzitter
Dirk Recourt voor bij Spartaan ook

een afdeling hockey op te richten.
Er kwam pas in 1945 een dames- en
een herenafdeling, die uiteindelijk
gingen spelen op Varkenoord. In 1942
bleek er ook belangstelling voor de
oprichting van afdelingen cricket,
tennis en (opnieuw) atletiek en in
1946 kwam er weer een Spartaanafdeling bij, namelijk de afdeling kegelen,
die startte met vijftien leden. Ook de
afdeling handbal zag het levenslicht.
In 1956 werd de afdeling wandelen
opgericht en er was ook al een afdeling zwemmen en (weer) een afdeling
atletiek actief. De afdeling hockey was
in 1951, na zes jaar, opgeheven.
Verzuild
In 1958-1959 was Spartaan ‘20
een fors uitgegroeide, succesvolle
multisportvereniging met voetbal,
turnen, zwemmen, handbal, atletiek,
wandelen, kegelen, tennis en judo. De
club had ruim 2000 leden! De afdeling
voetbal breidde in 1972 uit met zaalen damesvoetbal. Uiteindelijk werden
alle niet-voetbalafdelingen van
Spartaan’20 zelfstandig. De Sportraad
verdween en ook sommige van de nu

zelfstandige verenigingen, moesten
stoppen wegens ledengebrek.
Multisportvereniging RKSV Spartaan’20 was lang een succes. In de
eerste 40 jaren na de oprichting was
de samenleving nog behoorlijk verzuild (katholieken, protestanten, neutralen, socialisten, communisten etc.)
en was het belangrijk hele gezinnen
aan de vereniging te binden, zodat de
gemeenschappelijke denkbeelden en
waarden konden worden gedeeld. Niet
voor niets zat er sinds de oprichting in
het bestuur van de Rooms Katholieke
Sport Vereniging Spartaan’20 een
Geestelijk Adviseur, die nauw contact
onderhield met het Bisdom. Dat er
soms nog heimwee was naar vroeger,
gaf aftredend voorzitter Bas van
Dongen aan in 1970, toen hij hardop
mijmerde over “een omni-vereniging
waarbinnen alle familieleden kunnen sporten en waarbij we mogelijk
kunnen beschikken over een eigen
sporthal, zwembad en tennispark”.
Zover kwam het niet tot op heden.
Andre Tolenaar
a.tolenaar@outlook.com

Gratis taxatiedag voor Militaria
Dinsdag 28 augustus van 10-16 uur bij Heritage Auctions Europe,
Energieweg 7, IJsselstein, telnr. 030-6063944

Basisuitvaart vanaf € 2821,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3833,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens,
onderscheidingen, emblemen en uniformen op de zolder, kunnen die weg? Kortom, deze dag
kunt u alles laten taxeren wat met de militaire wereld, WOI en WOII te maken heeft. Maar al te
vaak zien we de stomverbaasde gezichten als we de waarde vertellen van ogenschijnlijk
waardeloze militaire spullen. Laat u verrassen en desgewenst verkopen we ook úw militaria
tegen topprijzen op onze internationale veilingen. Wellicht tot ziens in IJsselstein!
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Herdacht
worden
zoals u
bent

Alleen op vertoon van deze advertentie:

INVENTUM AMERIKAANSE
KOEL/ VRIES KAST
90 cm breed no-frost rvs,
met 5 jaar omruil
garantie nu voor

€ 689,-

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

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

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

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
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verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

Voor informatie
0800 - 288 22 55
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

onderdeel van

(bgg 06 158 204 71)

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

onderdeel van

WWW.CVU.NL

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

Heeft u één slechte of ontbrekende tand?
L A AT U W E E R L AC H E N

IMPLANTOLOGIE - NARCOSE - OUD ROTTERDAMMER - 062018

Implantologie heeft
de laatste jaren
binnen de tandheelkunde een hoge
vlucht genomen.
Zowel praktisch als
esthetisch gezien,
biedt deze techniek
grote voordelen
boven bestaande of
traditionele (gebits)
protheses.

*Onder voorbehoud van
goedkeuring Infomedics

Een kroon op implantaat
brengt uitkomst!
Moderne tandheelkunde
en prothetiek bieden
volop mogelijkheden en
duurzame oplossingen
voor het geval u één
of meerdere tanden of
kiezen moet missen, zoals
bijvoorbeeld kroon- en
brugwerk op implantaten.
Een volledig ‘klik’gebit
Voor mensen met
extreme gebitsproblemen
of mensen die al
tandeloos zijn, is een
klikgebit de meest
ideale oplossing. De
gebitsprothese op
implantaten zit muurvast
en houdt het slinken van
kaken tegen.

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

Kennismakingsgesprek
Maak nu een afspraak
voor een vrijblijvend
behandeladvies en
begroting.

www.narcodent.nl

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

Uw gebit
is ons visitekaartje!

www.smileclinic.nl

ONZE VESTIGINGEN
Gouda
Capelle aan den IJssel
Rotterdam Ommoord
Rotterdam IJsselmonde
Vlaardingen
Zwijndrecht
Dordrecht

Direct terecht!
Bel 010 - 760 5005

GRATIS
WAARDECHEQUE
ter waarde van E 50,te verzilveren na een volledige
(klik)prothesebehandeling.
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Avondje met Willem van Iependaal
De toentertijd zeer bekende Rotterdamse volksschrijver Willem
van Iependaal zou een lezing geven in het PTT-gebouw naast
het Centraal Station en die zou gaan over humor. Dat onderwerp
lag hem zeker, getuige zijn vaak geestig geschreven boeken.
Mijn broer en ik hadden wel interesse in het bijwonen van die
lezing en omdat toegangskaartjes waren voorbehouden aan de
medewerkers van de PTT en een introducé en mijn broer daar
werkzaam was als telegrambesteller, waren de kaartjes snel in
ons bezit.
Van Iependaal was beroemd geworden
door zijn met liefde beschreven
belevenissen van ‘Polletje Piekhaar
& Lord Zeepsop’, ‘De commissaris
kan me nog meer vertellen’ en vooral
het boek ‘Onder de pannen’ met belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet,
waarvan zelfs een toneelbewerking
werd vervaardigd. Boeken die vooral
de Rotterdamse bevolking las en
koesterde. Ook omdat Van Iependaal
zo treffend en kleurrijk ‘het milieu’
vastlegde. Zelf had hij meermalen met
de politie en justitie van doen gehad,
dus je kunt wel zeggen dat Willem
een ervaringsdeskundige bij uitstek
was. Van Iependaal (het pseudoniem
van Willem van der Kulk (1891 tot
1970)) gaf zijn typetjes daardoor een
onuitwisbaar volks karakter mee. Zelf
kende hij de cel als geen ander, want
die kon hij zelden lang ontlopen. Maar
van hem zijn ook tal van boeken en
geschriften met een overduidelijk links
georiënteerde signatuur bekend.

Goed, ik spreek van de beginjaren
zestig. Mijn broer en ik zaten zowat
op de eerste rij, in blijde verwachting
zal ik maar zeggen, en inderdaad werd
het een memorabele avond. Vanaf de
eerste minuut tot en met de allerlaatste
boeide en entertainde hij zijn in groten
getale opgekomen publiek met zijn
humoristische verhalen, waarvan wij
ook nog iets konden opsteken.
Overfrappering
Zo kwamen we te weten wat een ‘mop
met een overfrappering’ precies was.
“Wel”, sprak Van Iependaal, “dat is
een mop met een clou, maar onverwacht komt er nog een clou overheen.
Dus een soort nabrander.”
Hij zou Van Iependaal niet geweest
zijn als hij geen passend voorbeeld
had gegeven.
“Moos zit in militaire dienst en het
eerste het beste weekend dat hij thuis
komt, vertelt hij daarover de meest

wilde verhalen. Als bewijs daarvoor
toont hij een handgranaat en hij wil
demonstreren hoe zoiets werkt. Moos
neemt zijn familieleden mee de tuin in,
legt uit hoe een handgranaat gegooid
moet worden en voegt de daad bij het
woord. Met een mooie worp smijt hij
de granaat richting het kakhuis, dat
in de tuin staat. Met een enorme knal
vliegt het kakhuis de lucht in en de
vader van het gezin roept verschrikt:
‘O jeh, ik ben vergeten jou te vertellen
dat oma er nog op zit.’ Dat was de eerste clou, nu gevolgd door de tweede.
Uit de puinhoop komt een gehavende
oude vrouw tevoorschijn, die met
gebroken stem jankt: ‘Mijn hemel, wat
heb ik gegeten?!’
Schuddebuiken
De hele zaal lag plat na deze, zonder
twijfel geslaagde, dubbele clou. Willem incasseerde zijn applaus en liet
de zaal nadien nog enkele malen flink
schuddebuiken.
Nu ik terugkijk op deze avond, zo’n
zestig jaar later, meen ik echter toch
enige verandering te bespeuren in
onze opvattingen over humor. Maar
gelukkig hebben we de boeken van
Van Iependaal nog. Kunnen we de
sfeer van toen nog even naproeven.
John Collee
johncollee@hotmail.com

Willem van Iependaal

CCtje Een stoet van dwergen
U weet waarschijnlijk, ongetwijfeld, dat ik een groot bewonderaar
ben van de schrijver Simon Carmiggelt. Telkens als ik iemand
hoor zeggen: “Oh, maar dat wordt door niemand meer gelezen”,
snijdt me dat als een mes door het hart.

c foto burosolo.nl

Je hebt tegenwoordig ook schrijvers
van ‘stukkies’ (zo noemde Carmiggelt
zelf, uiterst bescheiden, zijn in mijn
ogen briljante verhaaltjes), en er zijn
best een paar goeie bij, bijvoorbeeld
Sylvia Witteman in de Volkskrant komt
een heel end, maar toen ik onlangs
weer eens in de kast neusde, ik heb zestien boekjes van hem, ik heb ze geteld,
en dat zijn ze op geen stukken na allemaal, trof het mij toch dat niemand in
de buurt komt van zijn superieure stijl,
ik meen door Godfried Bomans eens
omschreven als die van ‘een fluwelen
duivel’.

Cox Column

De grote schrijver Willem Elsschot
noemde zijn verhaaltjes ‘Een stoet van
dwergen’. Ik ben dus zeer voorzien
van zijn repertoire, maar toch schafte
ik mij verleden jaar, bij Snoek op de
Meent, de verzamelbundel ‘Carmiggelt gedundrukt’ aan, fijn uitgegeven
op het prachtige dunne papier dat men
ook gebruikt voor bijbels en missaals,
driehonderd ‘stukkies’, verzameld naar

ik meen door zijn zoon.
Maar nu pakte ik lukraak een boekje uit
mijn kast, en dat bleek het exemplaar
te zijn dat hij schreef samen met Peter
van Straaten, de fabelachtige tekenaar.
Van literatuur wist Carmiggelt heel
veel. Prachtige verhalen, bijvoorbeeld
over Annie Schmidt. Over de grote
bonzen die altijd wat meesmuilend
over haar werk oordeelden citeert hij
Kees Fens, zelf een bons maar dan een
goeie, “…ze weten in ieder geval dat
iets dat helder is en eenvoudig lijkt niet
hoog kan zijn.”
Hij citeert onder andere de twee meest
laconieke regels in de Nederlandse
letterkunde:
“De hele kamer was versperd,
Want op de sofa zat een hert.”
Over A. Roland Holst, beroemd
vanwege onder andere zijn aforismen:

“Alleen het idealisme kan lammeren
veranderen in tijgers.”
Oscar Wilde, de man die gezegd heeft:
“Ze weten van alles de prijs, maar van
niets de waarde”, die een beroemde,
sterk verouderde actrice in een Parijs’
restaurant ontmoette, citeert hij: “D’r
haar was volkomen wit geworden.
Onverwijld beschuldigde ik haar ervan
dat ze haar lokken wit had laten verven.
Ze straalde van verrukking.”
Van Ernest Hemingway vertelt hij dat
deze in 1944 als oorlogscorrespondent in het bevrijde Parijs in zijn jeep
Picasso ging opzoeken. Die was niet
thuis. De conciërge vroeg of hij misschien een geschenk wilde achter laten.
Hemingway knikte, pakte een kistje uit
de auto, schreef erop: “Voor Picasso,
van Hemingway”, en ging weer heen.
Toen de meester thuiskwam en het
kistje openmaakte, viel de inhoud hem
niet mee. Het bevatte handgranaten.”
“Het enige verschil tussen mij en een
gek is dat ik niet gek ben.” Salvador
Dali.
En zo gaat het maar door.

Mij trof het meest een prachtig stuk
over Wim Kan. Dat bewaar ik voor
de volgende keer. En dan ook nog
die verrukkelijke tekeningen van Van
Straaten. Fijn dat je zo’n juweel uit je
boekenkast kunt opduiken. Ik weet niet
of het nog te koop is:
‘Het literaire leven’ van Peter van
Straaten & Simon Carmiggelt.
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BTR REIZEN
WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn.

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Busreizen

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,443,- p.p.

Riviercruises

nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen
zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring.

www.BTRreizen.nl

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

Vakantie Voordeel Tips
ns
Inclusive Hotel de Elderderscha
ING
RT
KO
%
Aardenburg / Zeeland 50
Nederland
5 dg. All Inclusive Autoreis
9,,- € 229,,Nazomer Voordeel van € 259
rg
All Inclusive Hotel Altastenbe
ING
RT
KO
Sauerland / Duitsland 30%
oiste
Riviercruises over Europa’s mo
g
rtin
ko
0,0,
rivieren tot wel € 90

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Eric van Heelsbergen
U I T VA A R T V E R Z O R G E R

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

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.
En we waren niet eens verzekerd.’
‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA

Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen.
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen
dat het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen
ander.
Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel
wensen, zoveel uitvaarten.

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?
Bel voor een persoonlijk gesprek 010 851 62 80.
Wij helpen u graag.
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Zenuwcentrum van Rotterdamse Taxicentrale
De Ken je dit nog-vraag van een maand geleden was duidelijk veel te moeilijk
getuige het geringe aantal inzendingen dat we er over binnenkregen. Het ging
allemaal om een foto van de officiële opening van het zenuwcentrum van de Rotterdamse Taxicentrale (RTC). Daarin hadden taxirijders en -bedrijven zich verenigd. Met een druk op de knop en het aannemen en uitzetten van een rit opende
burgemeester Wim Thomassen in 1972 de toen nog splinternieuwe apparatuur van
de taxitelefooncentrale.
Jan Verkaaik: “Dit gebeurde in het pand aan de
Scheepmakershaven waar de taxicentrale in de
jaren zeventig actief was. Veel weet ik er verder
niet van.”
Sjaak Witteveen: “Wat ik zeker weet is dat op
deze foto onze oude burgemeester Wim Thomassen staat. Hij heeft de hoorn van een telefoon aan
het oor en zit te lachen, net als trouwens die man
naast hem. Moet dus wel een heuglijke gebeurtenis zijn geweest, maar ik kan me niet voor de
geest halen wat dat dan geweest zou kunnen zijn.
Wim Thomassen was een geweldige burgemeester met veel aandacht voor de gewone mensen
in de stad. Zijn vrouw was maatschappelijk heel
actief en ging ook zelf op pad naar allerlei activiteiten, kan ik me herinneren.”
Albert Kool: “Is dit wellicht iets van de PTT?
Opening van een telefooncentrale of iets dergelijks? Ik herken echt helemaal niemand op de
foto. Moeilijk maken jullie het soms wel, hoor!”
Anne de Graaf: “Een mannenwereldje zo te
zien. Misschien iets bij de politie? Ik zie alleen
niemand in uniform, dus dat zal dan haast niet.
Kan er echt geen chocola van maken deze keer.
Sorry.”
Barenda Stolk: “Ik herken burgemeester Wim
Thomassen. Ik heb het even nagezocht en hij was
van 1965 tot 1974 burgemeester van Rotterdam.
Hij was van de PvdA en was een geboren…

Amsterdammer. Hij is ook burgemeester van
Zaandam en Enschede geweest. En voor die
burgemeesterschappen was hij Tweede Kamerlid.
Tijdens zijn ‘bewind’ in Rotterdam groeide de
Rotterdamse haven uit tot een wereldhaven. Of
hij daar nu zo’n grote invloed op heeft gehad,
weet ik eerlijk gezegd niet, hoor. Maar ik vind
het altijd wel interessant iets uit te pluizen over
belangrijke mensen van vroeger. Zo weet ik nu
ook dat Wim Thomassen is overleden in 2001 en
dat hij vroeger onderwijzer is geweest. Wat hij
precies op deze foto aan het doen is is mij een
raadsel.”
Wim van der Stelt: “Dit gaat om de taxicentrale
in Rotterdam. Ik denk de opening van een nieuwe
telefooncentrale. Bij taxi’s moet ik nog altijd
denken aan dat geweldige televisieprogramma
‘Taxi’ met Maarten Spanjer. En later heeft Joris
Linssen er volgens mij ook in gespeeld. Van die
stiekem opgenomen gesprekken met vaak de
meest bijzondere mensen. Als taxichauffeur kom
je die inderdaad allemaal tegen. Mijn broer is
taxichauffeur in Rotterdam geweest. Hij is helaas
al overleden, maar kwam nog wel eens met mooie
verhalen thuis. Ook minder mooie, hoor. Vroeger
speelde het misschien wat minder dan nu, maar
ook toen had je allerlei dronken ﬁguren die je wagen onderkotsten of niet wilden betalen. Of nog
erger... Het is bijzonder werk. Veel jongens gaan
het doen omdat ze het leuk vinden in een mooie
grote Mercedes rond te rijden door de stad, maar
er komt veel meer bij kijken. Tact, mensenkennis,

Ken je dit nog?

Nr. 171

Ken je dit nog? Een spelletje doen op straat. Maar wat voor spelletje? En waar speelde dit zich af? Heeft
u er zelf wel eens aan meegedaan? Of heeft u andere herinneringen aan deze locatie? Wij zijn weer heel
benieuwd. Laat het ons weten! Stuur uw herinneringen, anekdotes en verhalen. Dat kan naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.

stratenkennis en op z’n tijd een grote bek, vrees
ik. Niet voor iedereen weggelegd en wel eens
ondergewaardeerd.”
Antoine Vermaele: “Het is vast de ingebruikname
van een telefooncentrale. Ik denk van de taxidiensten in Rotterdam. Als Vlaming die veel op
en neer reisde van Antwerpen naar Rotterdam en
vervolgens naar kantoor maakte ik vaak gebruik
van taxi’s bij het Centraal Station. En ik kom
nog regelmatig in de Maasstad. Ik heb het altijd
jammer gevonden dat Rotterdam geen duidelijk
herkenbare taxi’s heeft zoals Londen met z’n cabs
en de geel-zwarte taxi’s in Barcelona of de gele
taxi’s in New York. In Rotterdam zouden grappige groen-witte taxi’s niet misstaan. Leuker dan
die neutrale Mercedessen en BMW’s. Verder kan
ik u helaas niet van dienst zijn over de mensen op
de foto, want die herken ik niet.”
Arie de Wit: “Een moeilijke opgave deze keer.
Ik vrees dat er maar weinig mensen dit zullen
herkennen, maar ik denk dat ik wel een idee heb.
Na lang peinzen bedacht ik mij dat dit waarschijnlijk de feestelijke opening zou kunnen zijn
van de nieuwe telefooncentrale van de RTC, de
Rotterdamse Taxicentrale. Ik meen namelijk een
van de personen te herkennen op de foto en die
werkte bij de RTC, vandaar mijn gok. En met de
burgemeester (Thomassen) erbij, moet het wel
een ofﬁciële gelegenheid zijn. Zelf ben ik geen

intensief taxigebruiker, maar mijn vader is vroeger jarenlang taxichauffeur geweest en dus kijk je
daardoor altijd een beetje met andere ogen naar
zaken die met taxi’s te maken hebben. Raar, he?
Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader (hij is
al lang geleden overleden) bij taxibedrijf Scheele
werkte. Die zaten eerst aan de Noorderkanaalweg,
maar moesten daar vertrekken vanwege de aanleg
van de A-20. Zij vonden toen een onderkomen
in de Lisstraat in Rotterdam-Noord. Wat ik mij
nog goed herinner is dat wij ooit op vakantie zijn
geweest naar Harperscheid, in de Eifel in Duitsland, en dat mijn vader van directeur Scheele een
Dodge meekreeg, waar wij met het hele gezin,
inclusief oma, in pasten. Onvergetelijk! Later
heeft mijn vader ook nog een tijdje bij taxibedrijf
Ravero gewerkt. Dat zat destijds aan het Rode
Zand. De garage was onder het beursgebouw en
soms mocht ik met vader mee. Dat vond ik best
spannend, als je dat diepe gat onder de beurs in
liep en het was al net zo spannend als je er met
die grote slee uit moest, die steile hol op en het
Rode Zand moest opdraaien. Volgens mij reed de
Ravero toentertijd met van die enorme Chevrolet
Impala’s, met aan de achterzijde van die vleugels.
Indrukwekkende auto’s, die je vrijwel nooit meer
ziet. Ik ben benieuwd of mijn gok juist is. Zo niet,
hebben jullie toch nog een aardig taxiverhaaltje.”
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

VERHUIZINGEN

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Tandprothetische Praktijk

010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

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

•
•
•
•
•

3 Gratis advies
3 Producten voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen

3 Persoonlijke aandacht
3 Nieuwste 3D technologie
3 Vergoeding van alle
zorgverzekeraars

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Foto: Familie Hagen

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

www.tpphagen.nl
info@tpphagen.nl

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

CU

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR------------------

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

Excursie- en rondreizen met gegarandeerde vertrekken
Reiscode: efpra01

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

€ 379,00

Bijpassend nachtkastje € 159,00

LAMINAAT

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

6-daagse busreis

vanaf

Frankenland en het Steigerwald
6-daagse busreis

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

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

vanaf

Wenen en het Wienerwald
8-daagse busreis

€ 629*p.p.

Reiscode: ebszc02

Zuid-Polen en Krakau
10-daagse busreis

vanaf

Toscane te kust en te keur
8/15-daagse vlieg-busreis
11/15-daagse vlieg-busrondreis

www.dejongintra.nl/busreizen

€ 699*p.p.

Reiscode: evit417
vanaf

Vliegreizen

€ 669*p.p.

Reiscode: evmds02
vanaf

Van Lagune tot Vesuvius

Bel 0180 - 457 803

€ 549*p.p.

Reiscode: ebtul01
vanaf

Autoreizen

€ 399*p.p.

Reiscode: eblof03

Moezel en Rijn

Busreizen

Reiscode: ebebr02
vanaf

8-daagse busreis
Wist u dat wij:

€ 349*p.p.

Verre reizen

€ 899*p.p.

Steden reizen

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Ouders met een eigen huis en meer
kinderen, waarvan er een meerderjarig
en inwonend is, lopen vaak op tegen
de vraag: kan het kind met een beperkt
inkomen na hun overlijden in het huis
blijven wonen of moet het verhuizen,
zodat de andere kinderen hun erfdeel
krijgen? Ook al heeft het inwonende
kind de zorg voor zijn ouders op zich
genomen, dan geeft hem of haar dat
nog geen bijzondere rechten. Willen
ouders dit kind beschermen of belonen,
dan moeten zij bij leven maatregelen
nemen. Er zijn diverse mogelijkheden.
Zo kunnen ouders het hele huis aan het
kind nalaten, maar dan kan een beroep
op de legitieme portie door de andere
kinderen op de loer liggen als zij vinden
dat zij door het testament achtergesteld
worden. De ouders kunnen ook het
inwonende kind het vruchtgebruik van
de woning gunnen. Andere kinderen erven dan het bloot eigendom en moeten
wachten tot hun inwonende broer of zus
overlijdt of verhuist, voordat hun bloot
eigendom aanwast tot vol eigendom.
Als het de wens van de ouders is alle
kinderen een gelijk erfdeel te laten
krijgen, kunnen ze er ook voor kiezen
het inwonende kind een woonrecht van
bijvoorbeeld drie of vijf jaar te gunnen.
Er is dan genoeg tijd om een andere
woning te zoeken. Willen de ouders het
inwonende kind belonen voor geleverde
diensten, dan kunnen ze per testament
een legaat van een zeker bedrag toekennen. Blijft een kind thuis wonen, dan
heeft dat voor- en nadelen. U heeft
iemand in de buurt om te helpen, gezelschap en het is vertrouwd. Maar u krijgt
ook de zorg voor hoe het later moet. Let
dus op: Laat nalaten geen nalatigheid
zijn.
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Vader hertrouwt en schenkt
bruid helft van z’n vermogen
Na het overlijden van mijn
moeder (zonder testament)
heeft mijn vader een nieuwe
fijne vrouw ontmoet. Hij is
van plan met haar te trouwen en haar de helft van zijn
vermogen te schenken. Dat
hij wil trouwen met haar vind
ik prima, maar dat hij de helft
van zijn vermogen schenkt,
heb ik liever niet. Kan ik hier
wat aan doen?
Het probleem van verwatering van
vermogen doet zich vaker voor bij
een tweede huwelijk na het overlijden
van de eerste echtgenoot. Daar kunt
u maar beperkt iets aan doen. Uw
vader is door het erfrecht de eigenaar
geworden van wat hij eerder samen
met zijn vrouw, uw moeder, had. Uw
erfenis is een vordering op vader.
Omdat uw vader voornemens is te
gaan trouwen, kunt u de erfenis van
uw moeder ‘beschermen’ door uw

Kosten acceptgirokaart
Steeds meer maatschappijen willen dat u automatisch betaalt. De
vertrouwde acceptgirokaart verdwijnt
steeds meer buiten beeld. Wilt u toch
de regie over uw betalingen zelf
houden, dan moet u steeds vaker
een bedrag per betaling betalen. Dat
mag alleen als de maatschappij die
de kosten in rekening brengt dit ook
heeft opgenomen in haar leveringsvoorwaarden.
Korting op de AOW
Wie in Nederland woont, bouwt ieder
jaar 2% AOW-recht op. Woont u een
tijdje buiten Nederland, dan wordt
op het moment dat u AOW gaat
ontvangen 2% per jaar gekort. Bij
vijf jaar in Amerika wonen, betekent
dit dus een korting van 10% op de
AOW-uitkering. Heeft u, toen u in
het buitenland woonde, vrijwillig
AOW-premie betaald, dan geldt de
korting niet.
Verkoopwinst woning belast?
Wie zijn woning verkoopt, maakt,
zeker als hij al lang in die woning
heeft gewoond, vaak een ﬂinke verkoopwinst. De overwaarde die steeds
in de stenen besloten lag, komt dan

wilsrechten in te roepen. U vestigt
dan het vruchtgebruik op de erfenis
van moeder, zodat vader het niet kan
verteren.
Had uw moeder een testament met
daarin de beperking dat uw vader bij
een tweede huwelijk na overlijden
alleen mag trouwen met huwelijkse
voorwaarden, dan zouden - als hij dat
niet doet - de erfdelen van de kinderen
vrijvallen. Zonder testament is die
beperking er niet.
Omdat uw vader van plan is te gaan
trouwen, krijgen hij en z’n aanstaande
echtgenote te maken met het sinds
1 januari van dit jaar geldende hu-

welijksvermogensrecht. Als zij niets
regelen, trouwen zij daardoor in een
beperkte gemeenschap van goederen.
Wat van ieder apart was vóór het
huwelijk blijft privé; wat ze samen
opbouwen, is gemeenschappelijk.
Overigens kunnen ze daar met een
extra handeling weer van afwijken en
toch in gemeenschap van goederen
trouwen.
Vader kan echter, ondanks de beperking van een testament of huwelijksvermogensrecht, altijd nog over zijn
eigen vermogen beschikken. Wil hij
daaruit zijn nieuwe vrouw een ﬂink

bedrag schenken, dan kan en mag hij
dat altijd doen. Hij kan dat doen door
geld naar de rekening van zijn vrouw
over te schrijven. Een eventueel
testament van moeder of wilsrechten beperken hem daar niet in. Wel
kunt u - als vader onverhoopt binnen
vijf jaar na de schenking overlijdt
- eventueel een beroep doen op uw
legitieme portie. De schenking maakt
dan deel uit van de legitimaire massa
die de waarde van uw legitieme portie
bepaalt (de helft van wat u normaal
had kunnen erven). Maar pas op, dat
wat u volgens het erfrecht had kunnen
krijgen, wordt in mindering gebracht
op uw legitieme portie, net als de
schenkingen die u bij leven van vader
heeft ontvangen.
Een eventueel testament van moeder
of wilsrechten beschermen het erfdeel
van moeder, maar als vader uit eigen
beweging, bij volle verstand, uit zijn
eigen vermogen wil schenken, dan
staat niets hem in de weg. Wel moet
vader rekening houden met het feit
dat hij als eerste in de nieuwe relatie
kan overlijden. In dat geval moet
zijn tweede vrouw de erfenis van uw
moeder uitkeren; dat geld moet er dan
wel zijn.

Plan vooruit Schaf cadeautjes voor de decembermaand ver
daarvoor aan; ze zijn dan een stuk
goedkoper. Door nu op de aanbiedingen te letten en in te kopen bent
u in december goedkoper uit.

vrij. De winst die u bij de verkoop
maakt, is vrij van belasting. Wel gaat
de verkoopwinst vanaf 1 januari van
het nieuwe kalenderjaar meespelen
in box 3 en betaalt u vermogensrendementshefﬁng over het spaargeld
boven de vrijstelling (€ 30.000 per
persoon in 2018).
Machtiging na overlijden
Heeft u een machtiging van de bank
van iemand, dan eindigt de mogelijkheid voor een ander betalingen
te doen en geld op te nemen bij het
overlijden.
Geld opnemen na het overlijden kan
vaak nog wel even, maar dat raden
wij af, omdat u door de opname zo
maar zuiver aanvaard kan hebben.
Ook de notariële volmacht is geldig
tot moment van overlijden, daarna
gaat de executeur (als deze er is) aan
de slag.

Nog weduwenpensioen?
Overlijdt uw echtgenoot voordat u
zelf AOW-gerechtigd bent en heeft
u zelf geen of een klein inkomen,
dan heeft u alleen nog maar recht
op een Algemene nabestaanden
wet-uitkering (Anw) als u óf voor
minderjarige kinderen zorgt óf ten
minste 45 procent bent afgekeurd.
Of u in aanmerking komt voor een
nabestaande- of partnerpensioen van
het pensioenfonds van de overleden
echtgenoot kunt u daar navragen; al
komen ze vaak zelf al met informatie.
Is er geen recht op Anw of partnerpensioen, dan kunt u een beroep
doen op de bijstand. Maar heeft u
meer ‘spaargeld dan € 6.020 of meer
overwaarde dan € 50.800 in uw
woning, dan komt u daar niet voor in
aanmerking en moet u interen op uw
spaargeld.

Houd rekening met naheffing Heeft u in 2018 uw eerste
AOW ontvangen, dan ontvangt u
over 2018 mogelijk een nahefﬁng
inkomstenbelasting als uw bruto
jaarinkomen hoger is dan € 20.000.
Dat komt doordat over iedere
bron van inkomen, zoals AOW,
pensioenen en lijfrente, loonbelasting wordt ingehouden vanaf
nul euro inkomen. In praktijk
ontvangt u dan misschien teveel
netto inkomen. Telt u eind van het
jaar alle bruto inkomsten bij elkaar
op en is dit meer dan € 20.142 dan
heeft u te weinig belasting betaald.
Leg vast iets apart. U kunt ook een
voorlopige aanslag aanvragen op
de site van de Belastingdienst.

l

uw erfcoach en meer

l
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yardenhuis Beukenhof
Een bijzondere plek om afscheid
te nemen, dankzij de rust van
de omgeving en de warme,
eigentijdse inrichting. Ons
uitvaartcentrum, crematorium
en begraafplaats, grenzend aan
Rotterdam-Noord, Delfshaven
en Overschie, zijn vanuit de
hele regio goed bereikbaar.
Kwaliteit & gastvrijheid
Onze locatie biedt vele mogelijkheden die aansluiten bij de
hedendaagse uitvaartwensen.
Wij begeleiden u graag bij het
verzorgen van een persoonlijk
en waardig afscheid voor uw
dierbare.

Informatieavond
knieartrose
Pijn aan uw knie kan een flinke
belemmering zijn. Helaas hebben veel
mensen last van gewrichtsslijtage of
artrose. Als de slijtage zich voortzet,
nemen de klachten steeds meer toe.

5 september 2018

Onze orthopedisch chirurg dhr. J. W. van Ommeren vertelt op
woensdag 5 september op onze informatieavond over de mogelijke
oorzaken en de diverse behandelmogelijkheden. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze avond en u kunt gratis parkeren op ons
parkeerterrein (voorbij de slagboom).

Specialist:
Onderwerp:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanmelden:

Dhr. J.W. van Ommeren
Knieartrose
Woensdag 5 september 2018
19.00 - 20.30 uur
Medinova Kliniek Zestienhoven
rotterdam@medinova.com

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

yardenhuis Beukenhof • Burgemeester van Haarenlaan 1450
3118 GR Schiedam • T 088 927 2250
yardenhuis.beukenhof@yarden.nl • yarden.nl/beukenhof

De Lange Ontruimingen
Voor het ontruimen en
bezemschoon opleveren van
huizen, zolders, schuren etc.
Wij komen vrijblijvend
langs voor GRATIS offerte!

www.medinova.com

Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com
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LEEREN ANTIEKRESTAUR
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INTERIEURADVIEZEN
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5
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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.

55+

55+

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.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEU
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Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
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Eindeloze vakanties, uit en thuis
Ik heb bemerkt dat steeds meer verhalen uit De Oud-Rotterdammer op mij van toepassing zijn, betreffende de tijdsperiode en het
soort jeugdervaringen. Ik ben daarom ook maar weer eens in de
pen geklommen. Hier mijn herinneringen aan die eindeloze vakantiebelevenissen van destijds, vanaf mijn geboortejaar 1958 tot
1966, toen we met het hele gezin voor de laatste maal samen op
vakantie gingen, voordat de kinderen het nest zouden verlaten.
Zo ver mijn herinnering gaat, en
die gaat héél ver, want ik heb een
olifantengeheugen, was de vakantietijd er een van eindeloze zomers,
vol avonturen en plezier. Mijn vader
werkte bij de Gemeentebibliotheek
aan de Nieuwe Markt, hartje centrum
Rotterdam. Hij was dus ambtenaar en
kwam daardoor in aanmerking voor de
regeling, dat men huisjes kon huren in
diverse vakantieparken door het hele
land. Een kleine greep daaruit: Emst,
Herpenduin, Twenhaarsveld, Rabbit
Hill. Stuk voor stuk ‘luxe’ houten
huisjes, meestal midden in het bos.
Blijde zin
De voorbereidingen voor die vakanties
(twee weken) waren enorm voor mijn
moedertje, want alles kwam altijd op
haar neer, qua regelen en organiseren.
Stapels kleding en andere benodigdheden werden weken tevoren verzameld
en in stapeltjes per persoon (dus voor
twee volwassenen en vier dochters) op
het grote tweepersoonsbed van mijn
ouders uitgestald. Er ging ook zoveel
tijd in zitten, doordat mijn moedertje
alles met de hand moest wassen (géén
wasmachine, die kwam er pas begin
jaren 70). Maar mijn moedertje deed
alles altijd met blijde zin, zonder
mopperen. Dat was niet haar aard. De
kunst was vervolgens het in de paar
koffers en een enkele reistas te krijgen.
Wij, als kinderen, zagen die voorbereidingen als voorpret voor de op handen
zijnde vakantie en konden bijna niet
wachten tot het moment van vertrek
aanbrak. Het was een hele onderneming met openbaar vervoer van de
Savornin Lohmanlaan in Bergpolder
naar het Centraal Station te komen met
vier kleine kinderen (ik 0 jaar, zussen
4, 6 en 8 jaar!) en al die bagage. Later

werd de bagage alvast opgestuurd naar
het bestemmingsadres.
Achter het Centraal Station stonden
rijen bussen die ons naar de bestemming moesten brengen. Het was héél
erg opletten geblazen dat we in de
juiste bus terecht kwamen! Er werd
vaak druk gezongen in de bus. Iedereen was in opperbeste vakantiestemming. Uiteindelijk werden we afgezet
en moesten we met al die bagage bij
‘ons’ huisje zien te komen. Gelukkig
hadden ze handkarren waarmee we de
bagage naar het huisje konden rijden.
Bij het huisje was er natuurlijk altijd
strijd over wie waar sliep. Onze moeder leidde dat in goede banen en nadat
iedereen in kamers was ingedeeld en
gesetteld, zorgde zij voor een maaltijd
en glaasje priklimonade.
Bazooka
De oudere zussen gingen op onderzoek uit en maakten al snel vriendjes.
Mijn zus Mies had een jongen aan de
haak geslagen. Zijn vader was vertegenwoordiger van de kauwgomfabriek
Bazooka en daarom was hij haar
favoriet, want de hele vakantie was er
een voorraad kauwgom voorhanden.
Ik weet nog dat aan de binnenzijde
een stripverhaaltje stond. Kon je
heerlijk kauwen en lezen tegelijk. Er
waren de hele dag dingen gepland.
Zoals eindeloze wandelingen, waar
wij kleine kinderen, zodra je kon
lopen en de wandelwagen ontgroeid
was, aan moesten meedoen. Echt, met
onze korte beentjes hebben we uren
achtereen gelopen (ik bofte, was nog
te klein en mocht in de wandelwagen
mee). Mijn vader had geen mededogen
met ons. Hij noemde het zeuren als
we klaagden dat we moe waren. Wel

Op het plantsoen in de Savorin Lohmanlaan

De familie Stoffels, met links als baby Theodora

werd onderweg een boterhammetje
genuttigd, meestal met zelfgemaakte
limonade van uitgeperste citroen met
water en gezoet met suiker.
Rond het huisje deden we spelletjes.
Hard om het huisje heen hollen. En
dan kwam vader ons achterna om ons
zogenaamd te pakken. Hij maakte er
altijd enge geluiden bij, wat het voor

dennenappels en wat ik tegenkwam
dat ik mooi vond en legde die dan
in een patroon, waardoor het op een
tuintje leek. Die hele vakantieweken daar verzorgde ik dat tuintje en
zorgde dat zussen en anderen, dit niet
verknoeiden.
Uiteindelijk kwam er aan de vakantiepret toch een eind en begonnen voor

Vakantieverblijf Twenhaarsveld

ons nog spannender maakte. Ik herinner me ook helder dat we schaterlachten en dolle pret hadden.
Naarmate ik opgroeide, moest ik ook
meelopen met die lange wandelingen.
Terwijl mijn zussen door het leeftijdsverschil heel andere dingen mochten
doen, zoals klimmen in het klimrek,
zwemmen in de bosvennen en op
balustrades van gebouwen klauteren,
mocht ik als jongste daar niet aan
meedoen, omdat ik zou kunnen vallen.
Mijn moedertje was zo bezorgd dat
ze een keer, toen ik ging rolschaatsen,
een stuk dik schuimrubber in de capuchon van mijn jack deed, zodat, als ik
zou vallen, ik geen gat in mijn hoofd
zou vallen. Gevolg: ik schaamde me
dood tegenover andere kinderen, en
heb nooit meer gerolschaatst.
Geen groepsmens
De dagen leken eindeloos, zoals de
hele zomervakantie altijd warm en
lang leek en er geen eind aan leek te
komen! Toen ik ouder werd, zocht
ik vaak de stilte op. Ik was niet zo’n
groepsmens, toen al niet. Ik maakte
vaak in het bos in de buurt van ons
huisje een tuintje en zocht allerlei
plantjes. Korstmos, mooie steentjes,

moeder weer dezelfde voorbereidingen als voor vertrek, nu voor de terugreis. Dus weer die mooie stapeltjes per
persoon verzameld en in de koffers
zien te krijgen. Op de terugweg lijkt
alles veel meer. De hele handel werd
weer op de handkar gehesen en naar
het ophaalpunt gereden, waar de bus
ons kwam ophalen, retour Rotterdam.
Jeugdland
Thuisgekomen was er nog lang geen
eind aan de zomervakantie. Dan was
het tijd voor activiteiten in Rotterdam.
Dagtripjes naar het Kralingse Bos,
óók allemaal lopend, want tram of
bus waren te duur. Ook Plaswijck of
Diergaarde Blijdorp stonden soms
op het programma. In onze straat,
de Savornin Lohmanlaan, konden
we heerlijk buiten spelen. Eén heel
brede straat, met brede trottoirs, waar
we spelletjes deden als knikkeren;
springtouw springen; steltlopen; met
bal of diabolo spelen. In het midden
van de straat waren grote grasvelden
met bomen als schaduw en prachtige
bloemperken. In het gras maakten we
tenten of we aten met een kleed op het
gras onze boterham op.
Op zeker moment ging Jeugdland
open! Dat was iets om naar uit te

kijken, dat was namelijk iets nieuws.
In Ahoy, die ellenlange rijen van
opstellingen aan activiteiten waar
kinderen hun hart konden ophalen en
zich uitleven. Zoals kleien, autoracen,
koekjes bakken, tekenen of schilderen,
kralen rijgen en de poppenhoek. Mijn
zussen waren dan al lang overal van
de partij, maar ik bleef letterlijk aan
moeders rokken hangen, omdat die
drukte en vele mensen mij benauwden.
Ik durfde alleen in de poppenhoek,
waar het altijd rustig was en ik als een
echt moedertje de poppen verzorgde
en van nieuwe kledij voorzag.
Op Jeugdland werden vaak nieuwe
producten gepromoot en gepresenteerd, zoals het eerste zakje chips, met
zo’n los zakje zout, dat je er doorheen
moest schudden. Ook kochten we
bij de kassa bonnen waarmee je de
hele dag consumpties kon afhalen op
diverse plekken; zoals een flesje priklimonade met rietje of een krentenbol,
dat soort dingen. Aan het eind van de
dag keerden de zussen terug naar het
afspreekpunt met rode kleuren van
de opwinding; ze hadden duidelijk
genoten. Ik was de hele dag verlegen
en teruggetrokken gebleven, op mijn
manier genietend van de rustiger activiteiten. Als dan uiteindelijk toch een
eind kwam aan die zomervakantie, zag
ik er als een berg tegenop weer naar
school te gaan.
Dankbaar
Al die vakantiebelevenissen staan in
mijn geheugen gegrift. En nu, als volwassene, kijk ik er met veel dankbaarheid op terug. Vooral met bewondering voor mijn ouders, die met weinig
geld zo goed konden improviseren dat
wij als kinderen niet eens door hadden
dat wij iets te kort zouden komen. Wat
voor gebrek er ook was aan materiële
zaken, hun liefde en de wil er altijd
iets gezelligs van te maken maakten
het ruimschoots goed.
Theodora Maria Stoffels
theodora2508@gmail.com
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Gastvrij in Oldenzaal in Twente!
Gastvrij
in Oldenzaal
in Twente!
Speciale
Senioren
Weekarrangementen
(za
Gastvrij
in Oldenzaal in
Speciale Senioren
Weekarrangementen

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

5 e
kam€
er 5555,-r,s-

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

• Thuiszorg (als u dit thuis
ook ontvangt)
• Thuiszorg
(als u dit thuis ook ontvangt)

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

Boerderij de Spijken, Lange Achterdijk 1
5324 JD Ammerzoden, Tel. 06-23075084
info@despijken.nl, www.despijken.nl

NIEUW!

€ 55

€T5oe5sl5ag,1-5p,-

BELEEF het buitenleven.
GENIET van de rust en de ruimte.
ONTDEK op de fiets de

Bommelerwaard, mooiste
eiland tussen de rivieren.

-za)
Twente!

Inclusief: • Halen en brengen van de
• Wellness & Ochtend(za -za)
opstapplaats
gymnastiek
Inclusief: • Halen
Speciale
Senioren
Weekarrangementen
en brengen van de
• Wellness
& Ochtend(za -za)
• opstapplaats
Volpension
(incl. koﬃe en
• Lift aanwezig
gymnastiek
Inclusief:
• Halen en brengen
van de
• Wellness & Ochtendthee in de (incl.
morgen
avond) • Lift
• Vrije
plaatsen
Toeslag
• Volpension
koﬃen
e en
aanwezig
opstapplaats
gymnastiek
Oudejaarsarrangement
• thee
2 dagtochten
(boottocht),
• Volpension
koﬃplaatsen
e en
• Lift aanwezig
in de morgen
en
avond) (incl.
• Vrije
kam T1oeps€elargs 1 pers
thee in de morgen
en avond)
• Vrije plaatsen
• Fietsen Wandelarrangementen er €k5
middagtocht
Oudejaarsarrangement
• 21dagtochten
(boottocht),
am
5,e-r € 55
Oudejaarsarrangement
• 2 dagtochten (boottocht),
,• Fiets- en Wandelarrangementen
middagtocht
• 1Avond
entertainment
• Fiets- en Wandel-arrangementen
1 middagtocht
•• Avond
entertainment
Thuiszorg
(als u dit• thuis
ook
ontvangt)
Avond entertainment

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

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis

Hotel-Cafe-Restaurant
Het
Landhuis
Bentheimerstraat
118, 7573 EC Oldenzaal
Hotel-Cafe-Restaurant
Het
et
Landhuis
0541512496
www.hotelhetlandhuis.nl
Bentheimerstraat
118,
7573
Oldenzaal
Bentheimerstraat 118, 7573 EC EC
Oldenzaal
info@hotelhetlandhuis.nl
0541512496
www.hotelhetlandhuis.nl
0541512496 www.hotelhetlandhuis.nl
info@hotelhetlandhuis.nl
info@hotelhetlandhuis.nl

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

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

Haringvliet expeditie
met Waterbus!

Tickets voor
Haringvliet
jn
Expeditie zi
e
n
li
n
o
alleen
r
a
a
b
jg
verkri

ErVAAR deze zomer een uniek dagje uit!
Vaar met Waterbus het rondje Haringvliet vanaf Rotterdam, Dordrecht
en Hellevoetsluis. Een dag vol natuur, avontuur en gezelligheid! Beleef onder andere
Tiengemeten, Middelharnis, Stellendam, Willemstad, Spijkenisse en Oud-Beijerland!

LET OP! De Haringvliet expeditie vaart in de maand september alleen in het weekend
en vaart niet tijdens de Wereldhavendagen op 8 en 9 september 2018.

capaciteit is
beperkt

Mede mogelijk gemaakt door:

waterbus.nl/haringvliet

Dinsdag 21 augustus 2018

De Oud-Rotterdammer - Zorgspecial 2016

pagina 11

F is van Feyenoord Oma kan je nog
huppelen?
Jan Oudenaarden en Paul Groenendijk stelden een uniek boekwerkje
samen. Het heet ‘F is van Feyenoord’
en het is een encyclopedie met alles
wat je wilt weten over Feyenoord: alle
trainers, alle successen, alle prijzen,
alle wetenswaardigheden. Allemaal
alfabetisch geordend, van Ab Interim
tot Clemens Zwijnenberg.

“Over de mooiste voetbalclub van Nederland met
het mooiste stadion van het land is in de loop
der jaren een hoeveelheid boeken verschenen die
inmiddels een omvangrijke bibliotheek vormen”,
stellen de beide auteurs in hun inleiding. “Maar
één boek ontbrak daar zeker nog in: een allesomvattend naslagwerk, waarin alle informatie over
Feyenoord alfabetisch is verzameld. Dat boek is
er nu. Het voorziet volgens ons in een behoefte.”
De schrijvers zijn zich bewust van hun feilbaarheid en danken daarom nadrukkelijk Henk van
den Dungen en Boudewijn Warbroek, onder
andere voor de statistische gegevens.
De informatie in het boek is bijgewerkt tot het slot
van het seizoen 2017-2018. Een werk als dit is natuurlijk zelden compleet. De auteurs en de uitgever staan daarom open voor op- en aanmerkingen
en correcties voor mogelijke volgende drukken.

Kleine wijsheden over groot genieten.
Dat is de ondertitel van ‘Oma kan jij
nog huppelen’ geschreven door Irene
Kraaijenhagen. Eindelijk is klein geluk
vastgelegd in boekvorm, dankzij deze
met vaart geschreven geluksbrenger
vol waargebeurde verhalen en gedichten.

Bladerend door het boek kom je er weer achter
hoe rijk toch de geschiedenis van club van Zuid
is. Van Jorien van den Herik tot Brad Jones, van
Pingelmannetje Leonardo I tot het Banaanincident: u vindt het allemaal in dit boek. Weet u
bijvoorbeeld nog wie De Stopnaald was? Zoek
het maar op.
‘F is van Feyenoord’ kost 24,95 euro en is 320
pagina’s dik.

Met emotie, levenswijsheid en veel humor rijgt
Irene Kraaijenhagen herkenbare situaties, gekke
types, oude liedjes en kostbare herinneringen
zorgvuldig aan elkaar. Beleef samen met haar de
vele kleine wijsheden en grote geluksmomenten
van het leven. En wat nog belangrijker is, deel die
ook met anderen. Want geluk, groot of klein, is
het enige in deze wereld dat vermenigvuldigt als
je het deelt.
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is al een tijdje uit,
maar blijft heel populair onder ouderen met en
zonder kleinkinderen. Het boek is vanaf nu ook
voor lezers van De Oud-Rotterdammer verkrijgbaar via ‘t Winkeltje en natuurlijk via de webshop

op onze website www.deoudrotterdammer.nl. Het
telt 112 pagina’s en kost 12,95 euro.

Herziene druk Stad van twee snelheden
op de moderne geschiedenis van de
stad en haar bewoners, met een sterke
nadruk op de vaak grimmige confrontaties van de afgelopen vier jaar op het
stadhuis aan de Coolsingel. Daarnaast
staat hij in dit boek stil bij het turbulente leven van ‘Dolle Dries’ Mosch,
Rotterdams langstzittende raadslid en
persoonlijk bewaker van Fortuyn.

Uitgeverij Trichis heeft deze zomer een herziene herdruk uitgebracht van het goed verkopende nieuwe boek ‘Stad van twee
snelheden’ van Mark Hoogstad. Een prachtig boek over de veranderingen die Rotterdam onderging in de afgelopen decennia.
Geen stad in Nederland die de laatste
jaren zo’n metamorfose heeft ondergaan als het multiculturele Rotterdam.
Van ‘het afvoerputje van Nederland’
tot ‘de must-see-attractie van de Lage
Landen’. Wie en wat hebben deze
opmerkelijke gedaanteverwisseling in
gang gezet? Welke politieke beslissingen liggen hieraan ten grondslag? Wat
heeft de door Pim Fortuyn ontketende

revolte betekend voor de stad, die hem
zo na aan het hart lag?
Journalist Mark Hoogstad (1970) heeft
de verwikkelingen in ‘het werelddorp
aan de Maas’ de afgelopen tien jaar
op de voet gevolgd, eerst voor NRC
Handelsblad, later voor AD Rotterdams Dagblad. In Roffa - straattaal
voor Rotterdam - werpt hij een licht

Het boek is een paperback en kost
19,95 euro. Het is verkrijgbaar via
de bestelbon op deze pagina van ‘t
Winkeltje of via de webshop op onze
website www.deoudrotterdammer.nl.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:

Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

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

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

8,95

Noordsingel. Verhalen van binnen en van buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

19,75

Heerlijk Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

19,95

Email:

Vergeten verhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

14,95

De Aanval (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

7,50

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.

Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
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Vanaf woensdag 22 augustus

Wandeling of tochtje vanaf Leefgoed De Olifant

Gezellig met vrienden of familieleden erop uit voor een wandeling of tochtje. Dat kan vanaf Leefgoed De Olifant
in Nieuwerkerk aan den IJssel. Of met het Leefgoed als eindpunt. Het overdekte terras van Restaurant & theehuis
De Dames op het Leefgoed ligt aan de rand van Park Hitland, waar u kunt wandelen of fietsen, en een haven met
originele werkschepen aan de Hollandsche IJsseldijk. Een prachtig groen decor voor een gezellig samenzijn op
een steenworp afstand van Rotterdam. E-bike oplaadpunt. Komt u met de auto? Parkeren kost niets. U vindt het
Leefgoed aan de Groenendijk 325, Ver-Hitland vlakbij Capelle in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor de actuele
agenda en voor reserveren gaat u naar: www.leefgoed.nl of belt u 0180-323 414. Het restaurant & theehuis is
woensdag tot en met zondag open van 11 tot 22 uur. Vergeet niet te melden dat u geïnspireerd bent door De OudRotterdammer.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven?
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen,
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Ruben Oppenheimer; Spraakmakende Spot

Ruben Oppenheimer is momenteel één van Nederlands bekendste tekenaars van politieke
spotprenten. Het Belasting & Douane Museum heeft diverse politieke spotprenten van hem
aangekocht, allen met een fiscaal onderwerp. Vanaf 22 augustus zijn deze spraakmakende prenten
te zien in een mini-expositie. Het museum is te vinden aan Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam,
088-1514900. Zie ook: www.bdmuseum.nl

Hele maand augustus
Terrasje pakken op Leefgoed de Olifant

Heerlijk buiten eten en drinken op het sfeervolle ecologisch overdekte terras van Restaurant &
theehuis De Dames. U kunt er lunchen, een high tea nemen of dineren in een prachtige groene
omgeving. Zie ook elders op deze pagina. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel,
geopend van woensdag tot en met zondag 11-22 uur. Meer info www.leefgoed.nl of 0180-323414.

Dinsdag 28 augustus
Gratis taxatiedag voor militaria in IJsselstein

Van 10.00 tot 16.00 uur is er bij Heritage Auctions Europe aan de Energieweg 7 in IJsselstein
(030-6063944) een taxatiedag voor militaria.

Dutch Swing College Band speelt aan boord SS Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het
stoomschip Rotterdam zijn weer van start
gegaan! Zondagmiddag 23 september
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek
van de wereldberoemde 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!

Gratis taxatiedag voor militaria in IJsselstein

Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onderscheidingen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee doen? Die oude degen aan de muur, zou
dat nog wat zijn voor de liefhebber? U bent niet de enige met vragen over
militaire spullen. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om
die vraag te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions Europe een gratis
taxatiedag voor alle zaken die met de militaire wereld, WOI en WOII te maken
hebben. Laat u verrassen en kom naar IJsselstein waar onze taxateurs tussen
10.00 en 16.00 uur voor u klaarstaan. Tevens kunt u adviezen krijgen bij
verkoop. Denk daarbij ook aan de internationale veilingen.

Anton Doornhein speelt in Sint Lambertuskerk

In de Sint Lambertuskerk in Rotterdam kunnen liefhebbers van orgelmuziek
dinsdag 28 augustus hun hart ophalen. Organist Anton Doornhein speelt
er zeven stukken van klassieke componisten als Brahms, Mendelssohn en
Saint-Saëns. Zie ook elders op deze pagina’s.

Romantiek in orgelmuziek in Sint Lambertuskerk

In de Sint Lambertuskerk aan de Oostzeedijk Beneden 1-3 in Rotterdam is dinsdag 28 augustus
het concert ‘Romantiek in orgelmuziek’ te beluisteren. Orgelvirtuoos Anton Doornhein speelt
werken van F. Mendelssohn, J. Brahms, C. Saint-Saëns, C. Franck, C. Tournemire en FrancoisHenri Houbart. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, collecte na afloop. Om 19.15 uur begint in het
parochiehuis tegenover de kerk een toelichting op het concert.

Maandag 3 tot en met zaterdag 8 september
Golfweek op Golfbaan Hitland

Maandag 3 tot en met zaterdag 8 september golfen voor diverse goede doelen
op Golfbaan Hitland. Thema: Sportief &
Culinair genieten.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Cursus ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’ in de bibliotheek

Woensdagen 5,12,19,26 september
Bibliotheek maakt Rotterdammers ‘digisterker’

Bibliotheek Rotterdam start na de zomer weer met de cursus ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’. Vanaf woensdag 5 september start een nieuwe reeks cursussen, te beginnen
in de Centrale Bibliotheek. Voor het eerst kunnen belangstellenden, die zich overdag niet of lastig
kunnen vrijmaken, ‘s avonds terecht voor deze cursus. Deelname aan de cursus, die bestaat uit
vier dagdelen, vergt enige vaardigheid in het gebruik van muis en toetsenbord en werken met
internet, alsmede een redelijke kennis van de Nederlandse taal. De cursus wordt gegeven in de
Centrale Bibliotheek 5, 12, 19, 26 sept, 19.00-21.00 uur, in Bibliotheek Schiebroek 10, 17, 24, 31
okt, 10.00-12.00 uur en opnieuw in de Centrale Bibliotheek 7, 14, 21, 28 nov, 10.15-12.15 uur. Kijk
voor aanmelden op de Website van Bibliotheek Rotterdam (bit.ly/010digisterker) en in de Agenda
Mediawijsheid (bit.ly/mediawijsagenda) of ga direct naar het online aanmeldformulier (bit.ly/
digisterkerrotterdam).

Zaterdag 8 september
Kunstmarkt Capelle

In Capelle aan den IJssel wordt zaterdag 8 september de jaarlijkse Kunstmarkt Capelle gehouden.
Bezoekers kunnen van 10.30 tot 16.30 uur terecht bij de oude dorpskerk aan de Kerklaan. Er zijn
zestig kramen met kunst. De toegang is gratis. Info@kunstmarktcapelle.nl.

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
natuurthemadag. Hoofdthema: Grote
Roofvogelshow, 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 Harreweg. Eenvoudig
te bereiken met tram 21 of 24 halte
Bachplein Bospad 3. 3121 CL. Schiedam, 010-4702050.

Zondag 23 september

‘Digitaal waar het kan, persoonlijk
waar het moet’. De overheid gaat
steeds meer digitaal. Dat heeft zo zijn
voordelen. Maar niet iedereen vindt het
gebruik van de digitale loketten even
gemakkelijk en voelt zich daarbij veilig.
De afgelopen jaren namen tientallen
Rotterdammers deel aan de cursus
‘Digisterker, werken met de elektronische overheid’. De reacties waren
onverdeeld enthousiast: “Prettig,
duidelijk en leerzaam, veel wist ik nog
niet”, “Fijne sfeer”. Deelnemers voelden
zich na afloop zekerder in het via DigiD
online maken van afspraken, declaraties indienen bij de zorgverzekeraar, het inzien van hun pensioen- en AOW-gegevens etc. Zij, die al een DigiD
hadden, gingen er meer mee doen. Tijdens de cursus leren deelnemers hoe je een DigiD aanvraagt en deze
kunt gebruiken. Daarnaast ontdekken ze welke informatie ze kunnen vinden op websites van bijvoorbeeld de
Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank of de Zorgverzekeraar. Cursisten krijgen veel tijd om te oefenen,
bijvoorbeeld met het digitaal aanvragen van een toeslag of het maken van een afspraak. Privacy is gewaarborgd.
Na afloop ontvangen ze een certificaat en kunnen ze zelf aan de slag met de elektronische overheid.

Roofvogels en vogelspinnen in en bij De Boshoek

Natuurcentrum De Boshoek heeft zondag 5 september een bijzondere roofvogelshow en een vogelspintentoonstelling in huis. Op de tentoonstelling zijn
maar liefst 30 soorten te zien. Gijsbert
Kortekaas geeft deze dag uitleg over
deze dieren. Hierbij is het mogelijk een
vogelspin op de arm te nemen. Ruben
van Maaren en zijn team geven op
diverse tijdstippen demonstraties, met
assistentie van kinderen en volwassenen. Zij tonen een condor, kerkuilen,
gieren, valken, buizerds en oehoe’s. De
Schiedamse stadsimkers Eleonora van
der Meer en Anita de Boo verzorgen op
diverse tijdstippen een 3-D lezing over
een bijenvolk. Kinderen kunnen zich bezighouden met het populaire uilenballen
pluizen, button maken, nestkasten timmeren, hun kennis met een natuurquiz toetsen enz.. Leuk dus om met de
kleinkinderen heen te gaan. Ook Nederlands kampioen tonnetje steken, Natuur Milieu-Educatief centrum (NME) ,
Speel-o-theek en de Groene Raat zijn deze dag vertegenwoordigd. Vervoer tussen de locaties kan met tractor en
paard en wagen. Zie ook elders op deze pagina’s.

Golfen voor goede doelen

Golft u ook mee voor goede doelen? Van maandag 3 tot en met
zaterdag 8 september wordt er bij Golfbaan Hitland voor goede
doelen gegolfd. Dagelijks vinden er evenementen plaats, waar
iedereen aan kan deelnemen om lokale goede doelen te steunen.
De geselecteerde goede doelen zijn: Stichting Uitbus Plus Zuidplas,
OpStapBus Capelle, Centrum Camino, Stichting DaDa en Stichting
Passie. Het thema van de jaarlijkse golfweek is: Sportief & Culinair
genieten. Vorig jaar is er in totaal €25.000 bij elkaar gegolfd en dit
hoopt Hitland natuurlijk dit jaar te evenaren. Voor meer informatie,
het weekprogramma en om in te schrijven kunt u terecht op www.
hitland.nl/golfweek.

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam

Zondag 23 september 16.00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

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

‘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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende 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.

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

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

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de afwikkeling
van nalatenschappen:
• om problemen te voorkomen of op te lossen
• om u werk of zorgen uit handen te nemen
• voor een onpartijdige en professionele afwikkeling

Uw erfcoach en meer

juridische vragen die opkomen bij het ouder worden
tijdens leven en na het overlijden.
“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

“Akto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaanden”

ons inons
deze krant
via
UVolg
kent
van
op pagina 7 uit
deze krant. Wij informeren u over allerlei zaken
die te maken hebben met geld en recht, waarbij
het erfrecht het meest aan de orde komt. Deze
informatie in De Oud-Rotterdammer stellen
wij graag en belangeloos ter beschikking. Ook
kunnen wij u helpen als u andere vragen heeft.
Veel mensen doen dit al en bellen ons met een
korte vraag waar wij dan met plezier vrijblijvend
antwoord op geven. U kunt natuurlijk ook een
afspraak met ons maken waarbij uw vragen
meer uitgebreid aan de orde kunnen komen en
waarbij wij u persoonlijk kunnen adviseren. Wij
hanteren dan ons gebruikelijke uurtarief. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij de afwikkeling
van een nalatenschap, advies over besparing
van erfbelasting, het voorkomen van de eigen
bijdrage zorg of het maken van uw aangifte
inkomstenbelasting.

Waarmee helpen wij u graag (verder):
Bij de afwikkeling van nalatenschappen
Als gevolmachtigde in een levenstestament
Voorbereiden en advies testamenten
Als executeur in uw testament
Als boedelgevolmachtigde
Als adviseur van de executeur
Voorkomen eigen bijdrage zorg
Meedenken over ﬁnancieel/juridische
vraagstukken
• Aangifte en advies inkomstenbelasting
• Aangifte erfbelasting
• Voorkomen erfbelasting
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en
ervaring.

Schiedam, een historische belevenis

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com
Geldig t/m zaterdag 25 augustus:

Verse

Noorse
Zalmﬁlet
100 gram

2.

+ gratis kruiden

29

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

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.

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open
fluisterboot door de grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
Vaar langs monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
bekijk Schiedam eens vanaf een heel andere kant.

Afvaarten

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

Tarieven

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

kaartverkoop

Museummolen De Walvisch, Westvest 229, Schiedam

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker. Niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen. Goedkoopste kaartje gratis.
14 april tot 28 oktober 2018

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl
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Voetbaltoernooi op Spaanse camping
Generaal Franco, de dictator, leefde nog toen wij voor het eerst
naar Spanje reden met de caravan. In 1969 kocht ik mijn eerste
caravan bij caravandealer Campo, net over de oude Barendrechtse brug.
In 1974 gingen wij voor het eerst naar
Spanje. Daarvoor een aantal keren in
Italië naar het Gardameer. Maar Spanje was bij uitstek ons vakantieland. Tot
en met 2013 zijn we er geweest.
Het was in 1974 een nieuwe camping,
net geopend in de plaats Platja d’Aro,
camping Riembau. Een geweldige
camping, alles erop en eraan. Zwembad, voetbalveld, tennisbanen, restaurant, strand aan zee. Superdeluxe.

In die tijd van Franco was de politie,
de Guardia Civil, niet misselijk. De
Spanjaarden liepen allemaal gekleed.
Geen korte broek of poloshirt. Dat was
er niet bij. Aan het strand zagen wij
dat de Guardia Civil de Spaansen die
in bikini liepen van het strand haalde.
In 1975 overleed Franco. Toen is de
revolutie ingezet. Spanje werd een
gezellig vakantieland. Ook de Spanjaarden gingen overal aan meedoen.

Gevoetbald wordt er ook vandaag de dag nog op Camping Riembau

De vrijheid was totaal. De campings
schoten als paddenstoelen uit de
grond. Wij hebben heel wat campings
bezocht tot onder in Spanje toe. De
laatste camping waar wij regelmatig kwamen was in La Manga bij
Cartagena, onderin Spanje. Maar het
leukst was het toen onze kinderen nog
meegingen en sliepen in hun eigen
tentje bij de caravan, zoals destijds op
camping Riembau.
Internationaal
Wij ontdekten daar dat het voetbalveld
veel gebruikt werd. Op een dag kwam
ik in gesprek met mijn buurman, ook
met de caravan. Wij besloten dat we
maar eens een internationaal voetbaltoernooi moesten organiseren, omdat
er ook veel Engelsen, Duitsers, Fransen en Spanjaarden op de camping
waren. We gingen met de campingeigenaren praten en die vonden het een
goed idee. Er werd gezocht naar voetbalkleding, een wisselbeker en drankjes voor de spelers. Toen alles rond
was, hebben wij een oproep gedaan
om elftallen samen te stellen. Jongens
tot en met 18 jaar mochten meedoen,
dus eigenlijk A-junioren, en konden
zich melden bij onze caravan. In twee
dagen hadden zich al zes elftallen
gemeld: Spanje, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Engeland en Nederland. Wij
hebben toen een toernooi van tweeën-

Guardia Civil

eenhalve week in elkaar gedraaid en
voetbalden ‘s avonds, dan was het niet
zo warm meer. We speelden met een
knock out-systeem. Tevens deden we
een oproep voor scheidsrechters. Die
kwamen er gelukkig voldoende, net
als grensrechters.
Overwinning
Van andere campings kwam ook
publiek naar de wedstrijden kijken.
Twee- tot drieduizend mensen kwamen er uiteindelijk op af. En wie denk
je dat het toernooi won? De Hollandse
jongens! Ik zal nooit de laatste wedstrijd vergeten. Nederland-Spanje: 3-0.
Zo’n 4000 toeschouwers stonden langs

van het veld. De eigenaar van de camping had beide elftallen uitgenodigd
een feest te vieren bij het zwembad en
restaurant, waar de spelers te eten en
te drinken kregen en de eigenaar van
de camping de beker uitreikte. Het
was een geweldige vakantie. Maar
onze vrouwen waren niet zo gelukkig,
doordat wij tweeëeenhalve week bezig
waren geweest met het voetbaltoernooi. Daarom hebben we daarna onze
vrouwen ook nog verwend, zodat het
toch nog een leuke vakantie werd, ook
voor hen.
John van Dommele
john319@telfort.nl

‘Ze wollen nie blive. Ze goan vort’
In de jaren ‘50 en ‘60 was het gebruikelijk dat inwoners van
vooral de oostelijke provincies en de Veluwe hun huis, of een
gedeelte ervan, verhuurden in de zomervakantie om wat bij te
verdienen. Veel mensen, vooral uit de grote steden, maakten
hiervan gebruik. Het was voor hen vaak de enige mogelijkheid
een voor hen betaalbare vakantie te vieren.
Reizen over de wereld, zoals nu, was
er, zeker voor ‘de gewone man’, niet
bij. Zoals al jaren gebruikelijk nam
ik de aangename taak op mij een leuk
onderkomen te zoeken voor mijn man
en mij, mijn ouders en mijn zus en
zwager. Dus dag- en weekbladen en
regionale kranten uitpluizen, op zoek
naar ‘het perfecte onderkomen’ voor
twee weken.
We hadden eerder in de buurt van Nijverdal (Overijssel) gebivakkeerd en de
omgeving en vooral de natuur waren
ons uitstekend bevallen, dus toen mijn
oog viel op een advertentie waarin een
gedeelte van een mooie boerderij te
huur werd aangeboden, hoefde ik niet
verder te zoeken. Om een lang verhaal
kort te maken: in juli 1965 vertrokken
we vol verwachting en goede moed
naar ‘De Noetselerbergweg’ in Nijverdal. De boerderij zag er uit als een
plaatje. Echt een boerderij waarvan
je leest in magazines en die je ziet op
filmpjes. Breed, witte voorgevel met
witte luiken versierd met rode randen,

een prachtig bloemperk. We zagen ons
verblijf hier helemaal zitten.
Maar binnen wachtte een enorme
teleurstelling. Om in onze woon- en
slaapkamers te komen, moesten we
door de huiskamer van het gezin,
bestaande uit een echtpaar met drie
zonen. Ik denk twintigers. Om elke
keer door hun huiskamer te moeten
was, zacht uitgedrukt, erg onplezierig.
Geen vakantiestemming
Ik was zwanger van onze zoon, dus
moest vaak naar het toilet. Dus door
hun kamer. Ik voelde letterlijk drie
paar ogen in mijn rug prikken. Bovendien moesten we in de woonkamer
in een bedstee slapen, heel krap en
benauwd. Mijn moeder, het type
‘aanpakken en niet zeuren’, was op de
deel al bezig met het braden van het
vlees, trekken van bouillon voor de
zondagse soep en niet te vergeten het
koken van de melk. Want een koelkast
was er niet en gezien de warmte was
alles gauw bedorven als het niet tijdig

werd klaargemaakt. De eerste avond
daar, zaterdag, waren we niet echt in
vakantiestemming en dat werd er niet
beter op toen de boerin kwam zeggen
dat de pannen leeg moesten, want zij
moest ze zelf ook gebruiken. Echt
waar gebeurd!
Familieberaad
Nu wil het toeval, dat mijn broer en
zijn vrouw terugkwamen van hun
huwelijksreis, een kampeervakantie in
Oostenrijk. Op de terugweg kwamen
ze die zaterdag op ons vakantieadres
langs en zouden, op luchtbedden, een
nachtje blijven. Dus u raadt het misschien al: de kampeerpannenset van
mijn broer werd tevoorschijn gehaald
om zo ons vlees, onze soep en melk
veilig te stellen.
Zondagochtend: familieberaad. Dit
was geen vakantie, maar wat nu? Nu
wil het toeval (bestaat dat) dat mijn
broer en zwager in het dorpscafé wel
eens een pilsje gingen drinken. Ze
waren daar een beetje bekend. Samen
gingen ze op pad naar het café om te
informeren of iemand soms een beter
onderkomen voor ons wist, ons in
spanning achterlatend. De opluchting
was immens: er was een hele etage boven een winkel waar we zo in konden.
Dus inpakken en wegwezen. Maar

'Nijverdal beviel ons uitstekend'

niemand van ons durfde tegen de boerenfamilie te zeggen, dat we zouden
vertrekken. Zoveel tientallen jaren
later verbaas ik mij daar nog over.
Geweldig
We hadden in een mum van tijd onze
koffers gepakt en door het raam naar
buiten gebracht. Dan hoefden we
niet door hun woning. Maar dit was
de familie natuurlijk niet ontgaan.
Los daarvan hadden we natuurlijk de
beleefdheid ons vertrek met redenen
omkleed aan te kondigen. Het enige
wat de boerin tegen haar man zei, was:
“Ze wollen nie blive. Ze goan vort.”

Of we twee weken hebben afgerekend
weet ik niet meer, maar de rest van
onze vakantie was geweldig. Het jaar
daarop hadden we een ander adres
in Nijverdal. Dat beviel zo goed, dat
we daar vele jaren hebben gelogeerd.
Met de vrouw des huizes heb ik nog
steeds contact. Ze is pas nog bij me op
bezoek geweest en ik ga binnenkort op
bezoek bij haar. Zo kan het dus ook!
C.J. Verver-van Dipte
Charley Tooropsingel 216
3059 WG Rotterdam
010-4216216
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5 dagen Drenthe

IEDER MOMENT

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
HET AARDAPPELPAKHUIS
1e Pijnackerstraat
107,uRotterdam
www.uwzrotterdam.nl
Ongeacht waar
verzekerd bent

€170,00 PP HP
www.hotelhetwapenvanaelden.nl

TEL 0591371241

Nieuwe
aardappelen
Bildtstars
5 kg € 3,98
MASTENBROEK
22e
kgzak 1/2 prijs
UITVAARTVERZORGING

De Oud€ 2,98
Rotterdammertjes
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
Is uw wonIng aan een schIldersbeurt of gevelreInIgIng toe?
Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:

078 - 6426453 of 06-53750768
info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

OPEN 10.00 TOT 17.00
OPEN
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN
MAANDAG

0180 723204 Dag en nacht

HET AARDAPPELPAKHUIS
aan uw 107,
TAS of
KOFFER
1e Reparatie
Pijnackerstraat
Rotterdam
Kom naar uw specialist!
Eric Mastenbroek
C.QUIST

alle informatie
kijk op: www.mastenbroekuitvaart.nlÊ
WijVoor
wensen
u
Telefoon (010)
450 47 84
prettige
kerstdagen

Springerdiep 26 - 2904 EV Capelle aan den IJssel
(Eindpunt metrolijn C, bij winkelcentrum “De Terp”)

MODE
PRESENTATIE
DAGEN
Vrij 24 en zat 25 augustus.
Vrij 31 augustus en zat 1 september
Kom langs voor leuke nieuwe
trends en persoonlijk advies.
Bij aankoop ontvangt u een
leuke attentie.

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 25

een kopje
koffie en
gebakje sta
an
voor u klaar

Matthijs van Os

www.tassen-kofferreparatie.nl
Open: Dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 17:00 uur
Zaterdag 9:30 - 13:00 uur
OPEN 10.00 TOT 17.00

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Wilt u
ook een
OudRotterdammertje
plaatsen?
Is uw wonIng aan een schIldersbeurt of gevelreInIgIng toe?
Bel dan voor een vrijBlijvende offerte:

078 - 6426453 of 06-53750768
info@wenjscilderwerk.nl
www.wenjschilderwerk.nl

Bel 0180-820244

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klikgebit-specialisten
Raadhuisplein 46
Oudedijk 140
Nieuwerkerk a.d. IJssel Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870
www.venrooytandtechniek.nl

OOk adverteren in
de Oud-rOtterdammertjes?

Bel:
0180-820244
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Paradijsje voor rustzoekers in Ardennen
Omstreeks 1974 gingen mijn vrouw en ik met de kinderen met
een gehuurde vouwwagen van het merk Tago met vakantie. De
jaren daarvoor huurden we doorgaans een huisje van het vakantiecentrum `De Valouwe` bij Beekbergen aan de Lage Bergweg.
We wilden voor de verandering eens naar het buitenland, dus
kwamen op de gedachte een vouwcaravan te huren.
Onze zonen, Michel en Stephan van
tien en vier jaar, vonden het geweldig, mede doordat we nog niet eens
bestemming hadden. Dus we konden
fantaseren wat we wilden. In weekblad ‘De IJssel en Lekstreek’ stond
een advertentie van Lagerwaard aan
de Bermweg in Capelle a/d IJssel met
de mededeling dat ze vouwcaravans
te huur hadden. We woonden zelf
aan de Bermweg, dus we liepen even
naar de verhuurder om zo’n caravan
te bekijken. Na uitgebreide uitleg van
Lagerwaard werd een periode van drie
weken geprikt in de zomervakantie.
We hadden een Volkswagenbus met
trekhaak, die prima geschikt was om
een reis te maken naar het buitenland.
Verlangend naar de vakantie maakten
we plannen over de te kiezen richting.

Toen de tijd daar was, wisten we het
eigenlijk nog steeds niet.
Advies
De dag voor vertrek werd de bus
ingeladen met wat we dachten nodig
te hebben, zodat ongeveer alleen het
bankstel thuis bleef. Vrijdagsavonds
haalden we de vouwwagen bij Lagerwaard op en kregen goedbedoelde
raadgevingen en adviezen van hem en
zijn vrouw. Terloops vroeg ik of hij ergens in het buitenland een leuk adresje
wist om te verblijven. Enthousiast
adviseerde hij een camping bij Reisdorf in Luxemburg, die geweldig was,
zeker voor de kinderen, en tekende
zelfs een route om er te komen.
Goedgemutst gingen we ‘s morgens vroeg op weg met bestemming

Luxemburg, via Eindhoven. Bij Vaals
de grens over richting Malmedy,
vervolgens naar Saint Vith en uiteindelijk kwamen we bij Reisdorf aan.
Over een brug zagen we de camping
beneden liggen. M’n hart zonk in mijn
schoenen bij de aanblik van een massa
tenten, caravans en auto’s langs een
riviertje. Onze illusie en fantasie van
een verstild plekje midden in de natuur
waren in één klap weg.
Na rijp beraad besloten wij het een
nachtje te proberen. We meldden ons
bij de receptie en mochten zelf een
plekje zoeken. De camping bleek
helemaal vol en werd doorkruist door
asfaltwegen met aanliggende afgebakende plekken voor tent of caravan.
Na een paar rondjes vonden wij een
plaats die nog vrij was. Uiteraard het
slechtste plekje, aan een kruispunt.
Drukte
Het was zaterdag, dus iedereen ging
boodschappen doen, zodat het verkeer
op de camping vrij intensief was. Bij
het opzetten van de tent moesten we
Stephan uit veiligheid zelfs met een
scheerlijn aan een haring binden. Na
het uitklappen van de vouwcaravan en
het eten gingen we vroeg naar bed. De
kinderen moesten voor het slapen naar
het toilet. Bleken de toiletten helemaal
aan de andere kant van de camping.
Geen nood. We hadden voor noodgevallen een emmertje aan boord.
Naast ons stonden Belgen die waarschijnlijk een verjaardag vierden.
Er werd gezongen en gelachen
en drankjes werkten mee aan hun
feestje. Gelukkig werd het na elf uur
stil en ging iedereen naar bed. Ook
thuiskomers die met de auto over de

asfaltwegen naar hun onderkomen
reden en tot diep in de nacht dwars
door het tentdoek schenen. Om vier
uur moest Stephan weer plassen.
Riet, mijn vrouw, kwam uit bed om
te helpen. Het was hartstikke donker.
Toen ze weer in bed stapte, schopte ze
door een ongelukkige manoeuvre het
emmertje om. Foeterend in het donker
gleed ze weer uit bed en gaf opdracht
bij de toiletten water te halen om de
boel schoon te maken. Na een kwartiertje was ik terug. De jongens waren
door het rumoer natuurlijk wakker
geworden. Bij het licht van de lantaarn
werd het vloertje weer gereinigd.
Drie zwembaden
De volgende ochtend tijdens het
ontbijt keken we elkaar met slaperige
ogen aan. Teleurgesteld en een ﬂinke
illusie armer besloten we terug naar
Oisterwijk te gaan, waar mijn broer
met een tent op een schitterende camping stond. Dus de vouwcaravan weer
reisklaar gemaakt. Onze Belgische
buren konden niet begrijpen dat we

iets rustigers zochten en teruggingen
naar Nederland. We namen dezelfde
route als op de heenweg, door Saint
Vith naar Malmedy. Plots zag Riet
een bordje waarop stond: Camping
Oos-Heem. Toch maar besloten even
te gaan kijken. In het glooiende landschap lag de camping op een helling
met uitzicht over een dal met een
kabbelende beek. Er waren zelfs drie
zwembaden: een twee meterbad en
één meterbad plus een kikkerbadje,
grenzend aan de camping met ruime
staanplaatsen voor tent of caravan.
De eigenaar verwelkomde ons en zei:
“Zoek maar een plekkie op.” We voelden ons buitengewoon gelukkig met
een prachtige ruime staanplaats met
uitzicht over het dal. We hebben daar
nog vele jaren onze vakantie doorgebracht, totdat een nieuwe eigenaar het
hele terrein kocht en vol plaatste met
stacaravans. Toen was het voor ons
over en uit.
Cees van Yperen
c.yperen1@chello.nl

259) Lelijke Eend te water bij de
Aelbrechtskade op 24 april 1979. Wie
is de eigenaar?

Door de lens van Hartog (259-260)
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 worden
bekeken en besteld via arnoudvoet@online.
nl of www.fotovanrotterdam.nl of 0647775893. Als speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer geldt dat de
delen 1 en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180
foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00
euro) inclusief verzendkosten te bestellen
zijn. Reacties op de foto’s in deze rubriek
zijn uiteraard van harte welkom en worden voor zover van toepassing - afgedrukt in De
Oud-Rotterdammer.

260) Prins Bernhard (midden) opent 11 juni 1979 het nieuw apenhuis van Diergaarde Blijdorp. Wie zijn de anderen? Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl
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Style

by Vreugdenhil
voor al u klassieke meubelen

www.dier.nu

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus Grote MAGAZIJN
uitverkoop van KLASSIEKE meubelen, met ook buiten
in de tent alles voor een prikkie!
Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

- 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

Zoals:
 Fauteuils vanaf €75, Salontafels vanaf €50, Hoektafels vanaf €50, Lampen vanaf € 25, Spiegels vanaf €25, Schilderijen vanaf€25, Vloerkleden vanaf €150, Bankstel 2,5 Zits en 2 Zits van
€2395,- voor €1395,in vele kleuren leverbaar!
 Leren draaifauteuil van €1995,voor €495, Hoekkast noten
van €1195,- voor €250, Notariskast
van €2495,- voor €495,-

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.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

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

Uitvaart basis € 2750,- Uitvaart compleet € 3695,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

Waar style en kwaliteit
elkaar ontmoeten!

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

Gratis parkeren voor de deur

Relaxfauteuil
van €1995,- voor €595, Fauteuil in prachtig leer
van €1695,- voor €495, Tv meubel van €795,- voor €195, Leren relaxfauteuil met
2 motoren en sta op functie
van €2495,- voor €695, 2 Perfecte matrassen
van €1295,- voor €295,- per stuk
 2 elektrische lattenbodems
van 1295,- voor €295,- per stuk
 Alle STILL collection potten
lampen en vazen 50% korting
En nog veel meer klassieke meubels
voor belachelijk lage prijzen!


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

• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten
en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

te vouwsco
ch

mobiel
ot

LUGGIE ELITE

Best verko

DROOMSALE BIJ MANGO
in d e U S A

6
18
km/u

km

TIGER 4
• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

17
50
km/u

km

Van € 4.495,-

nu

1.500,
korting

voor € 1.995,-

OPRUIMING E-BIKES EN
QWIC FN7.2
• Zeer lage instap
SPEED PEDELECS
25
• Gesloten kettingkast
-DEMO MODELLEN 2017
SHOWROOM EN EX
180 • LCD display
km/u

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

km

km/u

km

1.000,
korting

nu

Van € 2.495,-

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

17
55

nu

voor € 2.995,-

500,
korting

FR-1

Van € 5.495,-

voor € 4.495,-

€ 1.849.25
130
km/u

km

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

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

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 30 september 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Busreis
We kijken terug naar de jaren
vijftig. Om wat verschillen met
nu aan te geven heb ik nog een
aardige vakantieherinnering. Het
zal 1959 geweest zijn. Met Hans,
de man met wie ik nu bijna 57
jaar getrouwd ben, was ik indertijd verloofd. Waar hoor je dat
nog: “Verloofd?, wat is dat?” Het
buitenlandse toerisme was in opkomst en wij boekten een busreis
naar Oostenrijk, naar Mayerhofen
in het Zillertal, bij reisorganisatie
Buhoma.
We vertrokken ‘s middags, reden de hele
nacht door en kwamen de volgende middag
aan. Onderweg was het, vooral de tweede
dag, bloedheet. Er was geen airco in de bus
en de stoelen waren van skai, wat grote
natte zweetplekken op het zitvlak opleverde.
Onderweg in Duitsland konden we tijdens
een pauze ergens wat gaan eten. Wij zochten
het avontuur door “echt Duits” te willen
eten. Het werd een bord zuurkool met worst,
die wel erg vreemd rook en smaakte. Het
was onze eerste kennismaking met een
flinke portie knoflook, die we toen nog niet
zo konden waarderen, terwijl we er nu dol
op zijn.
Aangekomen in het hotel werden we over
de kamers verdeeld en ja hoor! Zoals dat
toen gewoonte was, moest ik op een kamer
met een onbekend meisje en Hans met hààr
verloofde op een andere kamer. Daar hoef je
nu niet meer mee aan te komen.
Toch werd het een heel fijne vakantie, Het
duurde slechts tien dagen, maar leek veel
langer door al de nieuwe indrukken die je
opdeed.
De hele groep van onze bus, de meeste
mensen waren aanzienlijk ouder dan wij,
vertrok elke dag voor een wandeling in de
omgeving van café naar café, voor koffie en
dergelijke. Dat hadden wij snel bekeken. We
namen een lunchpakket mee in onze rugzakken, kochten een fles heerlijke karnemelk
en een bergstok en trokken de bergen in.
Prachtige tochten hebben we gemaakt.
De reisleider, die ‘Pa’ werd genoemd, vond
dit, geloof ik, niet zo leuk. Waarschijnlijk
verdiende hij een aardig centje bij in al die
café’s waar hij met zijn groepen Nederlanders kwam.
Wij bezochten met het openbaar vervoer
ook op eigen gelegenheid de mooie stad
Innsbruck. Wel namen we deel aan de
busexcursie over de Jaufenpass, naar een
stukje Italië. Daar kocht bijna iedereen
een kledingstuk van angorawol, omdat het
daar zo goedkoop leek te zijn. Het was een
souvenir aan onze mooie eerste buitenlandse
reis. De eerste, maar zeker niet de laatste.
Het gaat er echter tegenwoordig wel een
beetje anders aan toe.

Dinsdag 21 augustus 2018
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De singel van de Randweg
was in 1954 geschikt om op te
schaatsen. Foto's Rein Wolters

Rollen door
de stront
Voor een kind van de jaren veertig en vijftig was in mijn Pantserstraat in Hillesluis, op de
grens met de Afrikaanderwijk, maar weinig te beleven. Mijn poortstraatje - een van de vijf tussen de Slaghekstraat en Putselaan was nog geen honderd meter lang en had een ononderbroken en strakke bebouwing. De panden van drie etages hadden allen een benedenwoning met een achtertuin. De meeste met een schuurtje of een ren met kippen en één haan
die ‘s morgens de buurt wakker kukelde.
De zolderverdieping werd meestal
gebruikt door inwonende jonge stellen. Bij ons was dat de kinderloze
familie Geert Baart, die in afwachting
was van een eigen huurwoning. De
meeste gevels waren bezet met schots
en scheef geparkeerde fietsen, vaak
niet eens met een slot. Het kon
allemaal, want veel plek in de fietsenstalling annex rijwielherstelinrichting van Eef Beijer was er niet
en daar gold het motto ‘vol=vol’.
Beijer was een aardige man met
wiens zoon en leeftijdgenoot Nico
ik nog steeds contact heb. Natuurlijk speelden we in onze kinderrijke
straat allerlei spelen. Ons gezin was
met uiteindelijk negen kinderen het
grootst met mij als op een na het
oudste kind. Drie broers (Fredje,
Albert en Peter) en zus Miep zijn
intussen gestorven.
Knoerthard
We hoepelden, knikkerden en
hinkelden erop los en het diefjemet-verlos, tikkertje en het rollen
van de diabolo waren een lust voor
het oog. We speelden ook wie-nietweg-is-wordt-gezien. Maar hoe
leuk óók, als je struikelde en viel
was de pret over vanwege een bloedende knie of geschaafde elleboog.
Soms was de verwonding dusdanig,
dat je voor behandeling naar de

Rijwielhersteller Eef Beijer in zijn werkplaats.

hulppost van de GG&GD aan de
Maashaven moest. De straatstenen waren knoerthard, zacht gras
was nergens te bespeuren. Er
was wel volop groen op plekken
die verboden waren te betreden.
Probeerde maar niet een verbodsbord te negeren, want er was altijd
wel een fietsagent die je corrigeerde en wegstuurde. Dat deed
zich voor op de Hillevliet, Lange
Hilleweg en Randweg. De groene
taluds van de drie singels waren
alleen toegankelijk als ze waren
dichtgevroren. Naast de hbs op het
Afrikaanderplein lonkte het groene
grasveld dat alleen studenten van
deze school gebruikten voor de wekelijkse gymnastiekles. Ongeveer

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

op de plek van het sportveld is nu
vogelasiel Karel Schot. In de jaren
vijftig kreeg speeltuinvereniging
Afrikaanderplein ook een grasveld.
Maar door het intensieve gebruik
stond er al spoedig geen fatsoenlijke grasspriet meer overeind.
Ons groene speelveld was de
Valkeniersweide (in de volksmond speelwei) tussen de Groene
Hilledijk, Dordtsestraatweg en
de Valkeniersweg. Ik had van het
onderstel van een kinderwagen
een zeepkist getimmerd. Die
bood plaats aan mijn broertjes en
zusjes en die duwde ik naar de
speelwei met haar oorlogsbunkers.
De ingangen waren bovengronds
in beton en beletten vliegtuigen

er te landen. Voor ons waren het
prachtige speel- en klimobjecten.
Lievelingsplek was het talud van
de Groene Hilledijk, waar we vanaf
rolden. Eerst inspecteerden we het
afroltracé op hondenstront, want ik
ging er een keer doorheen en stonk
verschrikkelijk, het was een verse
drol. Ik holde naar de ouderwetse
zwengelpomp bij de Jagerslaan
en spoelde daar de viezigheid van
mijn kleren en blote benen.
Inzamelingsactie
In die periode werd de Daniël den
Hoedkliniek gebouwd, wat ik verschrikkelijk vond, omdat daarmee
een stuk van ons speelgebied werd
ingepikt. Toen wist ik uiteraard
niet dat de kankerkliniek in mijn
latere leven zo’n belangrijke rol
zou spelen. Dat was toen zanger/
cabaretier Herman van Veen mijn
journalistieke leven binnen stapte.
Samen met hem, oncoloog Ton
Hagenbeek en dagblad Het Vrije
Volk schonken we ruim aandacht
aan mensen die een beenmergtransplantatie moesten ondergaan. Voor
hen kwam er een bacterievrije verpleegafdeling waarvoor we met allerlei inzamelingsacties ruim twee
miljoen gulden bijeen schraapten.
Ik moest eraan terugdenken toen ik
las dat de sloperskogel door de Daniël den Hoedkliniek gaat en er een
nieuwe woonbuurt wordt gebouwd.
Ik dacht aan mijn kindertijd en de
komst van Sinterklaas, meestal
rond 20 november. De stoet van de
Goedheiligman ging eerst over de
Coolsingel en kwam daarna naar
de Valkeniersweide en Boulevard
Zuid (Beijerlandselaan en Groene
Hilledijk) naar de kinderen van
Zuid. Later verplaatste de Sint
zich per helikopter vanaf Heliport.
Voor Het Vrije Volk beschreef ik de
belevenissen van de Sint. Ik mocht
jaren achtereen de Sinterklaasintocht vanaf de zijlijn verslaan.
De helaas veel te jong gestorven
Bernard de Koning, eigenaar van
woonwinkels én voorzitter van
winkeliersvereniging Boulevard
Zuid, was de grote inspirator van
de Sinterklaasintocht.
Reacties: reinw@telfort.nl

Hillevliet in de richting van Putselaan.

pagina
20
		
Dinsdag 21 augustus 2018

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?
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WERELDHAVENDAGEN
BRUNCHTOCHT
BRUNCHVAARTOCHT 2-UUR
ONTVANGST KOFFIE-GEBAK
UITGEBREIDE BRUNCH-BUFFET INCLUSIEF DESSERT
Waar?
Opstaplaats Parkkade
naast de Chineese boot
Met HET WAPEN VAN DEGENKAMP/GEMINI PARTY BOOT

Weissenbruchlaan 8, Rotterdam
Tel. 010 461 1988
www.facet.nl

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

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

Tel. 06-10179297

www.wapenvandegenkamp.nl

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

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

ELKE ZONDAG GEOPEND
12.00-17.00 UUR.
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL

575.

-

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

39.

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

95

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag,
eenvoudig zelf te leggen.

27.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw Van 39,95 Voor

95

LAMINAAT

NIEUW

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

€ 37,50

Voor meer informatie en reserveringen:
Dordtsestraatweg 577
3075 BB Rotterdam

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

r
e
m
ZSoTUNT

KOSTEN
PER PERSOON

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

14.

95
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TANTE POST
Spido
Leuk te lezen dat de Spido volgend
jaar haar 100-jarig bestaan viert! Ik
maakte bij mijn toenmalige werkgever als waterklerk (met ongetwijfeld
collega’s van andere Rotterdamse
cargadoors) in de jaren zeventig en
tachtig veel gebruik van de boten
Westplaat, Spido 11 en 12 en soms de
sleepboot ‘Johanna’ om naar de schepen over te varen die lagen afgemeerd
op Waalhaven Boeien en/of Maashaven Palen om daar te lossen en/of
te laden. Ook werden deze boeien/
palen gebruikt voor korte nood(reis)
reparaties of om te wachten op lading.
Het voordeel van deze trips was dat je
zelf kon bepalen waar je opgehaald en
weer afgezet wilde worden (Waalhaven Kop Pier 1, Schiemond, Parkkade
enz.). Dit was soms makkelijk voor
eventuele lunchafspraken. De keer dat
de ‘FLYER’, met schipper Conny van
Rietschoten, destijds na het winnen
van de Whitbread Around The World
Race, voor huldiging naar Rotterdam kwam, zal ik niet snel vergeten.
Ik heb toen bijtijds ‘s morgens een
Spidobootje besteld om het zeilschip
tegemoet te varen en terug tot ingang
Waalhaven te begeleiden, mooie tijd!
Hans Augustijn
augstijn@casema.nl
Koeltransport Rotterdam
Volgens de foto in de vorige De
Oud-Rotterdammer van de twee
koelwagens waren ze 2.60 en 2.63
meter hoog, wel een beetje te laag om
hangend vlees te vervoeren. Alleen de
cabines hebben ongeveer die hoogte,
als je in verhouding naar de mannen
kijkt die erbij staan. De beide combinaties hebben een hoogte van tussen
de 3.60 en 4 meter. De auteurs van dit
stukje hebben alleen de hoogte van
de trekkers vermeld, denk ik, en die
waren net iets te hoog om binnen te
komen. Wel een mooi stukje nostalgie

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.

Mauritsstraat
“Graag wil ik namens mijn moeder en mezelf reageren
op foto 254 in De Oud-Rotterdammer van 10 juli. Het
is een foto van de Mauritsstraat en er staat een familielid op”, mailt Loes Ravenstein-Janssens (j.ravensteyn@
upcmail.nl). “De achterste dame met het grijze haar en
bril was mijn moeders oma en mijn overgrootmoeder,
opoe zoals wij haar noemden. Haar naam was Hillegonda Schouten, maar iedereen noemde haar Gonda.
De dame in het midden, met het schortje om, was Sien
Barts. Barts was haar meisjesnaam. Toen ze trouwde
heette ze Notenboom. De eerste dame op de foto was de buurvrouw van Sien Barts en helaas weten we haar naam niet
meer. Wij denken/vermoeden dat de enige man op de foto wellicht de man van Sien was, maar durven dat niet met zekerheid te zeggen. Opoe Schouten en Sien kenden elkaar heel lang. Zo lang zelfs, dat mijn moeder en Sien in hun jonge jaren
er altijd op uit trokken. Sien en mijn moeder gingen in de oorlogsjaren vaak naar de kelder van de oude Schouwburg aan
de Aert van Nesstraat. Deze stond meestal vol water en dus maakten zij er hun privézwembad van. Ook trokken ze er
vaak op uit om hout te zoeken voor de kachel. Wellicht is het leuk te weten dat opoe Schouten zelfs al voor de oorlog in
de Mauritsstraat woonde. Dit pand, vooraan in de Mauritsstraat, werd ook wel de Ark genoemd. Na de oorlog is zij in het
gedeelte bij de achteruitgang van de schouwburg komen te wonen. Opoe Schouten, Gonda, was erg bekend in de Mauritsstraat. Ging er iemand dood, of werd er een kind geboren dan legde opoe de dode af en fungeerde evenzo als vroedvrouw
bij een geboorte. Zij woonde ook nog in de Mauritsstraat toen Dorus (Tom Manders) daar zijn zaak had. Hij kwam graag
een bakkie doen bij opoe. Mijn broer en ik kwamen graag bij opoe in de Mauritsstraat. Het was een heerlijke tijd waar
helaas een einde kwam.’’

uit de historie van het Nederlandse
internationale wegvervoer dat in die
jaren marktleider was in Europa. Deze
foto is genomen eind jaren 50, begin
jaren 60 aan de cabines van de twee
Scania’s te zien.
Gerard van Westreenen (oud-chauffeur)
gvanwestreenen@tele2.nl
Hoek van Holland
Naar aanleiding van mijn bijdrage in
De Oud-Rotterdammer over de vakanties in Hoek van Holland in de jaren
vijftig wil ik iedereen bedanken die
gereageerd heeft. In het begin wilde ik
iedereen terugmailen, maar het werden
er zoveel dat ik er helaas mee moest
stoppen. Het was overweldigend
hoeveel reacties ik kreeg. Zelfs van
oude schoolvriendinnen en vroegere
buren. Heel leuk. Ook viel mij op dat,
op een enkeling na, iedereen genoten

Wagenveer
Eerst schreef de heer Kien over het wagenveer en daarna de heer Biesheuvel.
Toen ik in Rotterdam woonde, voeren mijn ouders, zusje en ik regelmatig
met het wagenveer naar de overkant om bij familie op bezoek te gaan. Later
woonde ik in Vlaardingen en daar voer ik weer met het wagenveer, tot de
Beneluxtunnel klaar was. Ik woonde vlakbij het Deltahotel. Nu woon ik in
Leiden in Serviceflat Schouwenhove op dezelfde verdieping als de heer Kien,
die ik regelmatig spreek. En allemaal hebben we veel herinneringen aan het
bijzondere wagenveer! Wat is de wereld klein…
E. de Hullu-Vlaspolder
e.dehullu@box.nl
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heeft van deze vakanties. Het voorzag
echt in een behoefte, blijkt. Ik heb ook
veel dingen gelezen die ik vergeten
was. Dat we bijvoorbeeld melk kregen
bij het eten van onze boterhammen.
Toen ik het las wist ik het natuurlijk
weer. En dat het van de gemeente
Rotterdam uitging en de Rotterdamse
Vakantie School heette. Nu weet ik
ook ineens weer dat dat op het kaartje
stond dat om je nek hing. Ook gingen
sommigen naar Brabant en bleven
daar ook slapen. Dat was van dezelfde
Vakantieschool en heb ik ook niet
geweten. Ik was echt heel blij met alle
reacties en wil nogmaals iedereen heel
hartelijk bedanken.
Leny Langelaar
leny.langelaar@yahoo.com
Niets boven Groningen
De schoonouders van onze zoon hadden een huisje gehuurd in Groningen.
Of wij zin hadden mee te gaan? Een
grasdakhuisje met drie slaapkamers,
compleet ingericht, aan het water het
Reitdiep. Wij hoefden niet lang na te
denken. Wij waren nooit op vakantie
geweest in Groningen. Wij reden met
onze eigen auto en hadden afgesproken op een parkeerplaats onderweg,
net voorbij Brant. Wij kwamen bijna
tegelijk aan. Eerst koffie drinken
op een picknicktafel en na de koffie
gingen wij de weg af en reden binnendoor langs het Tjeukemeer. Het
eerste op het programma was een
bezoek aan Schoterwoud, het leefgebied in het land van Abe Lenstra. Het
weer werkte goed mee. Schoonpa is
landschapsontwikkelaar en heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van deze
nieuwe wijk. Na een rondwandeling
werd het lunchtijd en reden we naar
het Golden Tuliphotel in Oranjewoud.
Wij lunchten op het terras en na een
glaasje reden wij naar het huisje in
het weidse land van Roode Haan aan

het Reitdiep. Het huisje was keurig
ingericht en nodigde uit op het terras
plaats te nemen voor een glaasje rosé.
Wij genoten van het uitzicht. Het weer
was aan het afkoelen en we gingen
voor de maaltijd naar binnen. Toevallig passeerde een boot, de Jan Plezier
van de Zonnebloem. De passagiers op
de boot zwaaiden hevig.
‘s Nachts sloeg het weer om en werd
het stormachtig. De dames gingen inkopen doen bij een supermarkt en wij
gingen lezen of puzzelen en maakten
plannen voor de volgende dag. ‘s Morgens hoorden wij getik op het raam.
Een fazant kwam langs voor zijn
ontbijt. De volgende dagen bezochten
we nog veel bijzondere plaatsen in
Groningen, zoals de Menkemaborg.
Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
Vieux Camerades
In een van de laatste De Oud-Rotterdammers kwam de accordeon ter sprake. Dat riep bij mij steeds nostalgische
herinneringen op. Tijdens de jaren 40
en 50 heb ik een jaar of twaalf deel
uitgemaakt van het accordeonorkest
Vieux Camerades, onder leiding van
dirigent Willem Breure. Van hem heb
ik bovendien diverse jaren accordeonles gehad. Vieux Camerades was
een fantastisch orkest, dat regelmatig
op landelijke concoursen uitkwam in
de ereklasse en daarbij steeds eerste
prijzen behaalde. Evenals trouwens

het accordeonorkest Excelsion uit
Kralingen. Vieux Camerades bestond
uit zestien 16 à zeventien spelers en
speelsters en repeteerde elke zondagmorgen in een zaal op de hoek Putselaan/Abcoudestraat, een zaal die niet
meer bestaat. We speelden hoofdzakelijk semi-klassieke muziekstukken en
marsen als de Radetzky Mars en Stars
en Stripes. In het orkest zaten onder
anderen Ton van Vliet en Jan Buitenga, samen met Sjaantje?? Zij speelden
bij de accordeonvereniging LMO en
zijn als duo bekend geworden onder
de naam Jane & John. Wil van Vugt
en Annie Wetsels (ook LMO als ik mij
goed herinner) vormden het duo de
Wilanty’s. Huib Schippers, die samen
met Willem Breure op zaterdagavonden speelde in café het Centrum op de
Putselaan. Ab Bos, met wie ik zelf in
1952, bijna een jaar in een bandje op
zaterdagavonden in een danszaaltje
op het Noordereiland speelde. Rienus
van der Laan die, als ik het goed heb
begrepen, na het overlijden van de
heer Breure, de leiding van het orkest
heeft overgenomen. Verdere namen
die ik me herinner zijn: Wim Slomp,
Theo van der Poel, Tiny Groeneweg?, Betsie?, Louis van der Gaag en
Roos van den Broek. Tweemaal per
jaar organiseerde de vereniging een
‘Kunstochtend’ in het helaas niet meer
bestaande Colosseumtheater (goed
voor 1000 bezoekers) aan de Beijerlandselaan. Met naast het optreden van
het Vieux Camerades orkest optredens
van destijds bekende artiesten als Lou
Bandy (tekst van zijn liedjes in zijn
strooien hoed en met een borreltje
op?), Willy Walden en Piet Muyselaar
(Snip en Snap), met Willy’s echtgenote Aase Rasmussen en broer Gerard
Walden, Ted Valerio, Albert de Booy
en de Belg Willy Vervoort met zijn
bekende liedje ‘Cheerio’. Entreeprijs:
Fl. 2,50 (ja,ja) Tijdens een van deze
ochtenden werd ik uitverkoren voor
een solo-optreden, met het muziekstuk
‘De Czardas van Monti’. Af en toe
speel ik nog op mijn accordeon, een
Bianco Freres, vijf rijen, 120 bassen.
Uiteraard populaire muziek uit die
tijd, pure nostalgie. Ooit speelde ik
in het bandje The Merry Boys, (vier
jongens uit de Putsestraat). Ik vind het
jammer dat de accordeon nog maar zo
weinig in beeld komt. Voor mij blijft
het een geweldig instrument waarop
geweldige muziek gebracht wordt.
Piet Lakeman
p.lakeman4@upcmail.nl

Vieux Camerades
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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.

derde school aan de Mathenesserdijk.
Reacties zijn welkom.
Willem Doorduin
w.doorduin@telfort.nl

Fototentoonstelling ‘We gaan naar het Feyenoord Stadion’
Van 15 september tot 14 oktober is in partyboerderij Het Wapen van Degenkamp aan de Dordtsestraatweg 577 de fototentoonstelling ‘We gaan naar het
Feyenoord Stadion’ te zien. Met foto’s van het ontstaan van Feijenoord, het
spelen op het Afrikaanderplein en aan de Kromme Zandweg, de bouw van
het Stadion, voetbalwedstrijden van 1940 tot nu, de Europa Cup I in San
Siro, de Wereldbeker in 1970, bekers en scholen, de onthulling van het beeld
van Coen Moulijn, Vak S, huldigingen op de Coolsingel en nog veel meer.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 uur. Entree 1 euro,
die gaat naar een goed doel. Op 15 september om 15.00 uur verricht Eddie
Pieters Graafland, keeper van Feyenoord in de jaren ‘60 en ‘70 de opening.
Tinus en Bep de Does, 010-4855318 of 06-15668177
Luickenaar Franken
Luickenaar Franken was ooit een
bekende naam in Rotterdam. Hij was
musicus en organist op Delfshaven
(Tidemanstraatkerk?). Zijn dochter
Liesbeth was in de jaren 1950-1952
mijn klasgenoot op de kweekschool
en zij was ook muzikaal. Graag zou ik
haar nog eens ontmoeten, wanneer zij
nog leeft, wij zijn van 1933. Wie weet
meer over haar? Info graag naar Henk
den Haan, haan0907@planet.nl.
Anja Mager
Ik ben op zoek naar Anja Mager. Dit is
haar meisjesnaam. Zij woonde in Ridderkerk in de Burgemeester Crezeestraat. Ik zou graag in contact met haar
komen, want we waren veertig jaar
geleden vriendinnen en het zou leuk
zijn elkaar weer te zien.
Rita Smitshoek
h.smitshoek@hotmail.nl
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Gestapo in RK-school
Op 3 september 1941 heeft de
Gestapo mij in Rotterdam opgepakt
en mishandeld. Dat laatste gebeurde
in een rooms-katholieke school aan
de Mathenesserdijk, die de Gestapo
had gevorderd. De aanleiding voor
het voorval was een lucifer die ik in
mijn knoopsgat droeg, met de kop
naar boven. Dat stond destijds voor
‘Kop op’ en was een soort stil verzet.
Mijn broer had me dat verteld. Aan de
Mathenesserdijk werd ik geschopt en
geslagen, verhoord en weer geschopt
en geslagen, nadat ik door een ‘stille’
op straat was aangehouden. De Duitsers dreigden ook met een huiszoeking. Toen ik werd vrijgelaten, ben
ik als een haas ervandoor gegaan en
moest naar huis, want daar hadden wij
een onderduiker. Maar de huiszoeking
is er nooit gekomen.
Ik ben benieuwd of meer mensen iets
weten over de door de Duitsers gevor-

Muziek liedje gezocht
Ik ben op zoek naar de muziek van
een liedje dat mijn vader - zanger Wim
Scholte uit Schiedam - en zijn broer
Bram heel vroeger zongen: ‘Wees
welkom, m’n jongen’, muziek en tekst
Piet Groenewoudt. Het gaat over een
jonge soldaat, die thuis komt na een
oorlog. Misschien WOII of wellicht
Ned. Indië? De bladmuziek heb ik al
wel. Ik hoop dat er lezers zijn die de
muziek hebben of weten waar verder
te zoeken. Ik hoop dat u mij kunt
helpen met mijn zoektocht.
Fenny Scholte
fenny@hetnet.nl
Reünie DESV Schiebroek
Zondag 26 augustus organiseren we
een reünie voor oud-leden van DESV
Schiebroek. Aanvang: 14.00 uur,
met aansluitend een barbecue tegen
betaling. Wie daar interesse in heeft:
bel Wim Roojers, oud-bestuurslid van
Schiebroek 94, 06-22982680.
Jongetje
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag
10 juli deed ik een oproep voor een
jongetje, dat in maart 1945 korte tijd
bij pleegouders was ondergebracht.
Nu is meer bekend over deze familie.
De zoon was H.L. Huiswaard, gehuwd
met Grietje Stolk, geboren in 1923 en
ze woonde in de Lambertusstraat. Een
dochter uit dit huwelijk is Catharina.
M. Huiswaard, gehuwd met Van
Doorne. Ook daaruit is een dochter
geboren. Het moet toch mogelijk zijn
deze mensen te vinden voor dit jongetje om te horen waarom hij destijds
juist bij deze familie is ondergebracht.
Dik Happe
dikhappee@gmail.com

Calandkoor zoekt nieuwkomers
Gemengde zangvereniging Calandkoor heeft nu 46 leden en wil
er nieuwkomers bij. Het repertoire
is zeer gevarieerd en varieert van
klassiek en opera tot musical en
spiritual. Rustige, gedragen muziek
wordt daarbij afgewisseld met pittige,
snelle stukken. In 2020 viert het koor
het 40-jarig jubileum, waar nu reeds
naartoe wordt gewerkt. Het koor onder
leiding van dirigent Marlous Smit jr.
repeteert iedere woensdagavond in
de St.Caeciliakerk, Zocherstraat 90,
3067 AT Rotterdam, van 19.45 tot
22.00 uur. Er is daar ruime, kosteloze
parkeergelegenheid aanwezig. Om
lid te worden hoeft u geen noten te
kunnen lezen. Iets voor u? Dan wordt
u, en vooral mannen of echtparen,
hierbij uitgenodigd vrijblijvend enkele
repetitieavonden bij te wonen om de
sfeer te proeven. De koffie staat klaar.

Voor verdere informatie kijk op www.
calandkoor.nl, bel het secretariaat
010-4563531. of mail: Ramperti@
kpnplanet.nl.
Klaverjassen in de Mei
Met ingang van donderdag 6 september begint onze klaverjascompetitie
weer. Gezellig ontspannen klaverjassen volgens het NKU systeem (troef
maken). Elke donderdagavond om
20.00 uur Gelieve uiterlijk 19.50 uur
aanwezig zijn. Zaal open vanaf 19.15
uur. Kosten € 6.00 per maand. Meld
u aan via onze website www.de-mei.
nl of bel 06-10966122 (Marja). Of
stap gewoon binnen om de gezellige
sfeer te ervaren. Locatie: de Mei,
Winston Churchilllaan 31, 3202 GN
Spijkenisse, tegenover winkelcentrum
‘t Plateau.

Vliegtuigfoto
Tot zijn grote verbazing zag Zwijndrechter G.M. Hofman (g.m.hofman@
hetnet.nl) in De Oud-Rotterdammer van dinsdag 7 augustus een foto van een
bezoek aan het Aviodome in 1956. Hierop staan leerlingen van de scheepswerf en machinefabriek Piet Smit, maar wie zijn de anderen? “Hofman staat
op de voorste rij, derde van links. Links naast Hofman zit Jan Broere en de
derde persoon naast hem is Jan Drijver. Ik heb de opleiding machinebankwerker gevolgd op de bedrijfsschool. Op de foto herken ik niet iedereen bij
naam. Met uitzondering van docent Putter, staand geheel links. Zijn collega
Mijnders poseert staand als derde van rechts. Onder de achtervleugel, staand,
met blond haar en een wit jack `Joppe`. Verder zijn mij de namen niet
bekend. Na het behalen van mijn Bemetel-diploma ben ik in de buitendienst
geplaatst, in de ploeg van Arie Vogel.’’

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)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
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.

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

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

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.

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

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

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.
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Piet Dekhuyzen
P.N.R. (Piet) Dekhuyzen, geboren 29 juli 1891 te Leiden
en overleden 19 september
1942 te Oraniënburg, is een
van de vele onbekende verzetshelden van de Tweede
Wereldoorlog. Dit vindt Koos
Stadhouders (koos@stadhouders.biz) na het uitpluizen van
het leven van de Charloise
huisarts. “Iedereen kent of
kende Hannie Dekhuyzen als
raadslid en mede-oprichtster
van Humanitas. Zij was ook
echtgenote en weduwe van
Pieter Dekhuyzen, de huisarts. Deze man verzette zich
in de oorlog tegen de Artsenkamer, werd opgepakt en
overleed in Oraniënburg.’’

Veel animo voor politieboek en DOR-enquete
huyzen gaf me zo’n stencil. Ik mocht
het na lezing niet bewaren. “Verbranden”, zei hij. “We moeten niet bang
zijn voor die grote bekken.” Hij stond
midden in de kamer. In volle lengte
zijn machtig figuur uitrekkend, trok hij
onder zijn berenmuts zijn mond open
als een schuurdeur en nam de houding
van Goering aan. “Of hier, Mussolini,
een nog grotere bek. We zullen ze
wel krijgen.” We zagen hem gaan.
Met zijn beenkappen aan sprong hij
op zijn motorfiets. Het was de laatste
keer dat we hem zagen. Enige tijd
hoorden we van zijn vrouw. ‘Dokter is
gearresteerd en naar het concentratiekamp6in Bocholtz7 gebracht’.8 Mevrouw
9
10
Dekhuyzen had hem daar bezocht.

Stadhouders: “Wijlen mijn schoonvader Wim Chabot schreef hierover: ‘Op
een middag dat onze huisarts weer
eens was komen kijken, omdat het met
mijn darmen niet zo goed ging, drukte
hij mij op het hart in geen geval lid
van de Kultuurkamer te worden, want
die Kultuurkamer was een dictatuur
om de kunst aan banden te leggen.
Voor de medische wereld heeft Hitler
ook zoiets uitgevonden en ik heb via
stencils
1 de artsen2 opgeroepen
3
4 die
5
beweging te saboteren. Dokter Dek-

In De Oud-Rotterdammer van een maand geleden kondigden we
aan dat uitgeverij De Oude Stad, uitgever van deze krant, overweegt een nieuw boek uit te brengen over de geschiedenis van
de Rotterdamse politie. We peilden bij u de belangstelling voor
dit boek. De reacties waren zeer bemoedigend.

Hij was zeer rustig geweest, aldus
mevrouw. Enige maanden later kwam
het bericht: ‘Dokter was overleden aan
longontsteking’, volgens de kamparts. Volgens mevrouw DekhuyzenZeehuizen was de werkelijkheid:
vermoord in de steengroeve. Wie hem
of hoe hij verraden is, zijn we nooit te
weten gekomen. Hij was zelf wel zeer
onvoorzichtig geworden, gedachtig
zijn woorden: ‘we moeten niet te bang
zijn voor die boeven’.” Koos Stadhouders: “Vreemd dat hierover zo weinig
bekend is! Ik heb over die man nooit
iets gehoord. Over zijn echtgenote des
te meer. In Charlois is onder meer een
ouderencentrum
naar haar vernoemd.’’
11

Via internet en papieren post stroomden de aanmeldingen bij ons binnen.
De toezeggingen vormen al een aardige aanzet om de drukpersen aan te
zetten. Half september wordt daarover
een besluit genomen. Rond die tijd
stellen we alle mensen die reageerden
op de hoogte van de gang van zaken
na deze voorinschrijving. Dank voor al
uw reacties. Reageren kan nog altijd:
via info@deoudrotterdammer.nl of De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Puzzel mee en win !!!
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Plas. Rotterdamse Kost is de grootste en gezelligste buitenkroeg van Nederland, waar krotenkokers
en keilebakken hun liefde voor 010 kwijt kunnen
in eten, drinken, muziek en cultuur. Kom kanen
& knagen bij de leukste Rotterdamse restaurants,
zoals Restaurant Three, Hotel New York, Koekela, Asian Glories,
Allure en Hans Worst. Dans in de silent disco, bekijk optredens van The Kik, Anita
Meyer en Douwe Bob en laat je masseren op het strand. Zie ook: www.rotterdamsekost.nl. Wilt u in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor
DONDERDAG 30 AUGUSTUS 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U
kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.
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De
van de puzzel van
met het jaargetijde te maken.
Hij luidde:
38 oplossing
39
40 vorige keer
41 had weer van alles42
43
44

45

46

Augustus is de maand waarin wespen gedijen
47

48

49

Velen waren daar 50
achtergekomen
na het oplossen van de puzzel
(en misschien
ook al in het dagelijks leven), getuige
51
52
53
de vele oplossingen die binnenstroomden. Daaruit lootten wij vijf prijswinnaars die ieder het boek ‘Rotterdam
54
55
56
57
58
59
60
Crooswijk in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does krijgen toegestuurd. Dat zijn: J.C. Schuurman, E. Jonkergouw,
61
62
63
64
P. de Waal, E.J.
van Riel en A. Blom-Hendriks.
Voor de puzzel
van deze
keer zijn er ook weer vijf prijzen; kaarten
voor
Kost. Van 21
dit meest
feestje71weer neer naast de Kralingse
65 Rotterdamse
66
67 t/m 23 september strijkt
68
69 Rotterdamse
70
72
Horizontaal

73

74

75
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1.77Europeaan; 7. dronkaard;
12. huisdier; 13. verdieping; 14. snel en79vlug; 15. evangelische
omroep81(afk.); 17. bouwafval; 19.
78
80
geestdrift; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22. aardkluit; 24. in het midden zetten; 27. modegek; 28. onbeweeglijk (stijf); 30. kleine
83
84
85
soort hert; 31. 82
kippendief; 32. blaasinstrument;
33. rivier in Engeland; 35. moerplaatje;
37. cafébuffet;
38. overdreven kuis; 41.
kippenloop; 42. peen; 44. week en sappig; 46. grote jutezak; 47. koningin-regentes; 48. het ten huwelijk vragen; 49. hoofd van
86
87
een moskee; 50. ladder; 52. middelpunt; 54. beweegreden; 56. gong; 58. plaats in de Noordoostpolder; 61. plechtige
belofte;
2
62. bokaal; 64. zuinige verlichting; 65. militair voertuig; 67. bezit van een boer; 68. eikenschors; 70. deel van gelaat; 72. lage
vrouwenstem;
verkeersongeval;
76. deel van12.mond;
77. lidwoord;
78. bretel;14.79.snel
onfris
smerig;
81. Frans lidwoord; 82.
Horizontaal 73.
1. Europeaan;
7. dronkaard;
huisdier;
13. verdieping;
enen
vlug;
15. evangelische omroep
17.
bouwafval;
19.86.
geestdrift;
21.renpaarden;
den lezer heil
(Lat. afk.); 22. aardkluit; 24. in het
modelvorm;
83. (afk.);
man van
adel;
84. cilinder;
verblijf voor
87. risicovol.

midden zetten; 27. modegek; 28. onbeweeglijk (stijf); 30. kleine soort hert; 31. kippendief; 32. blaasinstrument; 33. rivier in Engeland; 35. moerplaatje; 37. cafébuffet; 38. overdreven kuis; 41. kippenloop; 42. peen; 44. week en sappig; 46. grote jutezak; 47. koningin-regentes; 48. het ten huwelijk vraVerticaal
gen; 49. hoofd van een moskee; 50. ladder; 52. middelpunt; 54. beweegreden; 56. gong; 58. plaats in
1.deafwaswater;
2. persoonlijk
voornaamwoord;
bierkraan;
pleisterspecie;
5. coureur65.
(loper);
6. tijdperk;
7. ervaren
zeeman;
Noordoostpolder;
61. plechtige
belofte;3.62.
bokaal;4.64.
zuinige verlichting;
militair
voertuig;
67.
verkeersongeval;
een9.
boer;
68. eikenschors;
70. deel
gelaat; 72.
8.bezit
landvan
in Azië;
kookgerei;
10. langspeelplaat;
11.van
vuurwapen;
16. lage
wildevrouwenstem;
haver (aat); 18.73.
Europeaan;
20. onderricht; 21. labo76. deel van mond; 77. lidwoord; 78. bretel; 79. onfris en smerig; 81. Frans lidwoord; 82. modelvorm;
ratorium
(afk.); 23. schuifbak; 25. zwarte kleverige stof; 26. kort van duur; 27. vestingwerk; 29. aandoening van gewrichten; 32.
83. man van adel; 84. cilinder; 86. verblijf voor renpaarden; 87. risicovol.

plaats in Friesland; 34. Baskische afscheidingsbeweging; 36. voorstel (smeekbede); 37. reuzenslang; 39. Amerikaanse vechtjas;
Verticaal
2. persoonlijk
voornaamwoord;
4. 51.
pleisterspecie;
40.
lijfeigene;1.42.afwaswater;
de wacht houden;
43. brandverf;
45. vruchtennat;3.46.bierkraan;
dierenmond;
redactie (afk.);5.53.coureur
waadvogel; 54. stie(loper); 6. tijdperk; 7. ervaren zeeman; 8. land in Azië; 9. kookgerei; 10. langspeelplaat; 11. vuurwarenvechter;
55.
kampeerverblijf;
56.
roofdier;
57.
verdriet;
59.
nobel;
60.
plaats
in
Gelderland;
62.
kwajongen;
63.25.
visetende vogel;
pen; 16. wilde haver (aat); 18. Europeaan; 20. onderricht; 21. laboratorium (afk.); 23. schuifbak;
zwarte
kleverige
26. kort
aandoening
van gewrichten;
32. plaats
in
66.
Engels
bier; 67. stof;
tuimeling;
69. van
keel-,duur;
neus-27.envestingwerk;
oorheelkunde29.
(afk.);
71. nachtroofvogel;
73. mestvocht;
74. wartaal
spreken;
Friesland; 34. Baskische afscheidingsbeweging; 36. voorstel (smeekbede); 37. reuzenslang; 39. Ame75.
aangeslibd
land;
78.
brandstof;
80.
kledingstuk;
82.
met
name
(afk.);
85.
muzieknoot.
rikaanse vechtjas; 40. lijfeigene; 42. de wacht houden; 43. brandverf; 45. vruchtennat; 46. dierenmond; 51. redactie (afk.); 53. waadvogel; 54. stierenvechter; 55. kampeerverblijf; 56. roofdier; 57. verdriet; 59. nobel; 60. plaats in Gelderland; 62. kwajongen; 63. visetende vogel; 66. Engels bier; 67.
tuimeling; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. nachtroofvogel; 73. mestvocht; 74. wartaal
spreken; 75. aangeslibd land; 78. brandstof; 80. kledingstuk; 82. met name (afk.); 85. muzieknoot.
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DOR-enquete
Ook op de Grote DOR-enquete in
hetzelfde nummer kregen we zeer veel
reacties. Met uw inbreng kunnen we
eraan gaan werken dat ons blad nog
beter wordt. Invullen en insturen van
de enquete kan ook nog steeds; via de
website www.deoudrotterdammer.nl
of via de post op hetzelfde adres als
hierboven genoemd. Dat is mogelijk
tot 1 september. Daarna maken we ook
de winnaars bekend van de prijzen die
we verloten onder alle inzenders.
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Horizontaal 1. Europeaan; 7. dronkaard; 12. huisdier; 13. verdieping; 14. snel en vlug; 15. evangelische omroep (afk.); 17. bouwafval; 19. geestdrift; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22. aardkluit; 24. in het
midden zetten; 27. modegek; 28. onbeweeglijk (stijf); 30. kleine soort hert; 31. kippendief; 32. blaasinstrument; 33. rivier in Engeland; 35. moerplaatje; 37. cafébuffet; 38. overdreven kuis; 41. kippenloop; 42. peen; 44. week en sappig; 46. grote jutezak; 47. koningin-regentes; 48. het ten huwelijk vragen; 49. hoofd van een moskee; 50. ladder; 52. middelpunt; 54. beweegreden; 56. gong; 58. plaats in
de Noordoostpolder; 61. plechtige belofte; 62. bokaal; 64. zuinige verlichting; 65. militair voertuig; 67.
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800

Humanitas Nieuws!

klantenservice@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
Op deze pagina informeren wij u over
activiteiten, projecten en nieuwe

Volg ons op

ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Ambachtelijk gemaakte kant-en-klaar maaltijden
van Humanitas, want lekker eten is belangrijk!

Koningin Máxima bezocht Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ)

Iedereen kent wel de restaurants van Hu-

daad: precies zoals thuis. Dat is het voor-

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 12

van het programma en in het bijzonder ook

manitas maar wist u dat Humanitas ook

deel van een ambachtelijke keuken.

juli jl. een werkbezoek aan het Nationaal

voor de startgaranties voor jongeren, o.a.

Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Zij

in de zorg. Op het Albeda college nam ze

toonde grote interesse voor alle facetten

daarvoor een uitgebreide kijk in de keuken

kant-en-klaar maaltijden levert? Lees
meer over deze service om van te smullen.

Vitamines en voedingsstoffen in
vriesverse maaltijden

en sprak hierover

Ambachtelijk en gezond

Nadat de gezonde maaltijden zijn bereid in

ook met het NPRZ

Gezonde maaltijden uit een ambachtelijke

de ambachtelijke keuken, worden ze door

bestuur, onder an-

keuken, dat biedt Humanitas al geruime

de keukenmedewerkers volgens de hygië-

dere met Huma-

tijd aan iedereen, o.a. via de website www.

neregels netjes in maaltijdschalen gepor-

nitas

bestuurs-

kantenklaarmaaltijden.nl. Alle maaltij-

voorzitter Gijsbert

den worden met veel zorg bereid. Chef-

van Herk, die als

kok Peter van de Berg vertelt graag en vol

ambassadeur voor

trots over ‘zijn’ ambachtelijke keuken: “Al

‘kom werken in de

meer dan 45 jaar bereiden we hier smaak-

zorg en pak je kans’

volle, gezonde maaltijden. In de Humani-

de initiatieven op

tas keuken draait alles om lekkere en ge-

dat gebied voor het

zonde maaltijden. Wij voegen bijvoorbeeld

voetlicht bracht.

geen kunstmatige smaakversterkers toe.

Speciale voorstelling bij zomerse Pleinbioscoop
voor senioren die zorg krijgen van Humanitas

We hebben hier geen industriële maar
een ambachtelijke keuken. Smaak is belangrijk. We willen dat snijboontjes naar
snijboontjes smaken en sperziebonen

tioneerd. Daarna worden ze automatisch

De zitzakken werden gistermiddag even

terdammers samen te brengen. Later dit

naar sperziebonen”, legt Van den Berg uit.

luchtdicht geseald en voorzien van een

weggehaald uit de tijdelijke Kinderbio-

jaar zal de Pleinbios namelijk ook films

“Onze vijf koks volgen de receptuur, maar

etiket. Vervolgens gaan ze de vriestun-

scoop bij de Pleinbios in het Rotterdamse

vertonen in huizen van Humanitas, waar-

hebben wel hun eigen inbreng om de ge-

nel in. In anderhalf uur worden ze bij een

Museumpark vanwege speciale bezoekers.

bij ook de buurt welkom is. “We willen met

rechten heerlijk te maken. Het is hier geen

temperatuur van min 40 graden ingevro-

Voor de eerste keer werd in de middag na-

film mensen met elkaar in contact bren-

fabriek. Thuis smaakt het ook niet altijd

ren. Door deze shockfreeze-methode blij-

melijk een film getoond speciaal voor ou-

gen en groepen bereiken die niet zomaar

hetzelfde. Onze klanten waarderen dat.”

ven smaak, vitamines, voedingsstoffen en

deren die zorg krijgen van Humanitas.

naar de Pleinbioscoop komen”, legt Nikki

structuur optimaal behouden.

Het is het begin van een samenwerking,

Kamps het idee achter de ‘bubbelbrekers’

Veel beter dan bij koelverse

die erop is gericht om verschillende Rot-

van het evenement uit.

maaltijden. Bij u thuis kunt u,
na verwarmen in oven of magnetron, weer met veel smaak
genieten van een met zorg bereide, ambachtelijke en gezonde
maaltijd.
Bestellen en laten bezorgen in
heel Nederland kan via www.
kantenk laarmaaltijden.nl.
Er is ook de mogelijkheid een

Vertrouwde leveranciers

Vragen over het verpleeghuis?
Snelle opname gewenst?
Bij elkaar blijven ondanks verpleeghuisopname?

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800
Bijeenkomsten Humanitas Rouwcafé: workshop en
herinnermarkt in september en oktober

proefpakket te bestellen.

Iedere eerste donderdag van de maand is

Op 4 oktober 2018 is er een Herinnermarkt.

Woont u dicht bij een Huma-

er, van 14.00 tot 16.00 uur, het Humani-

Iets tastbaars wat je bij je kunt dragen of

nitas vestiging dan kunt u de

tas Rouwcafé. De toegang is gratis maar

waar je naar kunt kijken, kan kracht geven

maaltijden wellicht gewoon in

we vragen u wel uw komst vooraf aan te

bij verdriet en rouw. De ‘herinnermarkt’ is

de winkel daar kopen. Infor-

melden. Het Rouwcafé is een ontmoetings-

een verzamelplek van aanbieders die vorm

plaats voor mensen die een naaste hebben

geven aan herinneringen. Maak kennis met

verloren. Er is ruimte voor contact met lot-

de ontwerpen van o.a. een goudsmid, glas-

meer naar de mogelijkheden!

Om de maaltijden altijd zo vers en gezond
mogelijk te bereiden, wordt de keuken

Heeft u vragen?

genoten en er worden lezingen en work-

kunstenaar, keramist, textielkunstenaar

van Humanitas elke dag bevoorraad door

Neem dan gerust contact op met onze

shops georganiseerd.

en tatoeëerder. Deel herinneringen, vind

vertrouwde leveranciers. De groenten ko-

klantenservice, 010 - 27 13 800 of mail

men van een lokale groenteman, die zijn

naar klantenservice@stichtinghumanitas.

Op 6 september 2018 is er een creatieve

een creatieve workshop. Tijd en locatie: van

producten grotendeels inkoopt bij lokale

nl. Zij helpen u graag verder.

workshop door Connie Toe met als thema:

14.00 tot 17.00 uur in Inloophuis De Boei,

boeren. De vis komt van Schmidt Zeevis

‘Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als je de

Weimansweg 70-72, 3075 MP Rotterdam.

uit Rotterdam en vlees komt van de

herinnering bewaart’. Van gekleurde stro-

keurslager. In de voorraadkast staan

ken papier kunnen kralen gemaakt worden

Aanmelden voor een of meer bijeenkom-

alleen basisproducten zoals rijst, pas-

die aaneen geregen worden tot een herin-

sten kan via 06 - 30 41 92 14 of mail naar:

ta, kruiden en specerijen. Verder ook

neringsketting. Tijd en locatie: van 14.00

cvroom@stichtinghumanitas.nl. Rouwcafé

flesjes Belgisch bier voor in de Vlaamse

tot 16.00 uur in de CVU Uitvaartwinkel,

is een samenwerking van Humanitas met

stoofpot en de ossenstaartsoep. Inder-

Rusthoflaan 68, 3034 XM Rotterdam

CVU uitvaartverzorging en De Boei.

troost in mooie objecten of doe mee aan

