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Rotterdamse politie dol op Vierdaagse
Deze week o.a.:

Nog even en dan is het zover:
de 103e Nijmeegse Vierdaagse! Van 16 tot en met 19
juli . Al jaren een groot feest,
zo niet het grootste feest: de
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen.
De Rotterdamse politie heeft
al jaren een warme band met
het festijn.
In 1923 liep de eerste vrouwelijke
deelneemsters mee. In 1930 waren dat
er al 60. Een van deze topwandelaarsters was mevrouw van der Kleij uit
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong
en laten we zeggen ‘stevig van postuur’. Van ophouden of uitvallen wilde
ze niet weten n in 1934 was ze zelfs de
eerste vrouwelijk Gouden Kruisdrager.
Het verhaal ging dat haar grootmoeder
op het slagveld van Waterloo was
geboren.
Wanneer de eerste deelname van de
Rotterdamse politie aan de Vierdaagse
was is mij onduidelijk, maar tastbare
bewijzen van deelname heb ik door
enkele oude foto’s van het Rotterdamse Vierdaagse detachement. Een
hiervan is onder leiding van inspecteur
Leendert Fonkert. Op deze foto uit
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Vierdaagse in de 50'er jaren. De Rotterdamse politie liep onder leiding van commandant Leendert Fonkert

de 50-er jaren zien we ze op de derde
dag in de buurt van Groesbeek. Strak
in het uniform, waarbij de muzikale
begeleiding wordt verzorgd door
twee tamboers en twee pijpers én
met ‘vliegend’ vaandel! De andere

foto stamt uit 1939. Het Rotterdamse
detachement staat opgesteld voor
het toenmalige politiebureau aan de
Nassaukade op Rotterdam Zuid. Klaar
om ingescheept te worden en naar
Nijmegen te varen. Dit waren nog
eens tijden!
Herstart
Ik denk dat juist deze foto’s mij
motiveerden om een herstart te maken
van het toen inmiddels opgeheven
Rotterdamse vierdaagse detachement. Zelf had ik er al een aantal
vierdaagses opzitten, onder andere
met het Korps Mariniers en het leek
mij wel wat om weer aan de start te
verschijnen met een fris en fruitig én
goed getrainde ploeg politiemannen
en vrouwen. In het sportblad van Hermandad, ergens in de 70-er jaren van
de vorige eeuw, had ik een motiverend
artikel geschreven en samen met
collega Aad een uitgewerkt plan bij
de Korpsleiding neergelegd. Om het
bij het lopen te houden:de korpsleiding liep niet warm. Sterker nog, Aad
moest ophouden met z’n gezeur, wilde
hij nog een succesvolle carrière bij de
politie hebben.

Commissaris Jan Blaauw tijdens de intocht van de Vierdaagse in 1977

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

010 418 23 33 | www.hess.nl

030-6063944 / www.mpo.nl

Nieuwe poging
Enkele jaren later heb ik opnieuw een
poging ondernomen. Ditmaal met
collega Petra. Petra kwam met het
prima idee Jan Blaauw, u wel bekend,
warm te maken voor deelname en
dat gaf de doorslag. Jan zag het
helemaal zitten en verleende vele
faciliteiten, zoals trainen in diensttijd en aangepaste dienstkleding. Wij
waren de eersten met de later officieel
ingevoerde politie cap en mouwemblemen. Ook werd er geld vrijgemaakt
voor slaapaccommodatie. Alles was
mogelijk. Natuurlijk wilde hij het zelf
ook proefondervindelijk meemaken
wat de Nijmeegse Vierdaagse inhield
en schreef zich ook in.
Radio Rijnmond
Jan Blaauw heb ik ervaren als een
goede loper en met een geweldig
humeur. Hij genoot iedere dag.
Onderweg zorgde hij dagelijks ook
nog, op verzoek, voor een verslag
voor Radio Rijnmond. Daarvoor had
hij een cassetterecorder meegekregen en moest dit in een telefooncel
langs de weg doorsturen naar Radio
Rijnmond. Ja, zo ging dat toen nog.
Alleen werd hij langs het parcours nog

UW VERTROUWDE
JUWELIER

wel eens aangezien en gesproken voor
de Amsterdamse hoofdcommissaris
Nordholt, wat hij niet leuk vond.
Strenge sportkeuring
Mijn eerste Vierdaagse was in 1961.
Een strenge sportkeuring ging er
aan vooraf. Ik hoop dit jaar mijn 49e
Vierdaagse te volbrengen. Het is ook
een familiehappening geworden. Mijn
echtgenote en onze zoons lopen en
de kleinkinderen staan ongeduldig te
wachten om voor de eerste keer mee
te mogen lopen. En natuurlijk is het
Rotterdamse detachement dit jaar
weer present. Sinds de herstart met
Jan Blaauw zijn ze onafgebroken aan
de start verschenen. Ik hoop hierbij
weer vele bekenden te mogen ontmoeten zowel van binnen als buiten
de politie en mocht u dit jaar zelf
ook deelnemen of als toeschouwer
aanwezig zijn, dan wens ik u alvast
een mooie en succesvolle Vierdaagse
in Nijmegen toe en geniet van het
enthousiasme van zowel deelnemers
als toeschouwers.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

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

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

Uw senioren speciaalzaak

CONTANT GELD
OF INRUILEN

SLINGE 145, ROTTERDAM,
Tel. 010 - 2930165, E-mail: l-v-o@planet.nl

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

Openingstijden: di t/m za. 09.30 - 17.00 uur
internet: www.lammersenvanoossanen.nl
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010 413 25 82
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Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Wij bieden:
-

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!

Volledige protheses
Volledige protheses op implantaten
Gedeeltelijke/Frame protheses
Immediaatprothese (noodgebit)
Opvullen van uw huidige gebit (Rebasing)
Reparaties van alle protheses

(extra kost
en
aan verbon
den)

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES
Kunstgebitcharlois.nl
TEL: 010-3074612
4-wiel scootmobiel
Mercurius
Snelheid:
15 km/u

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

Actieradius:
ca. 45 km

Zeer comfortabele scootmobiel:

Michel Aalberts
Logistiek Planner
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

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



digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

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

Veilig en comfortabel wonen in het prachtige
complex De Maasresidentie is nu een mogelijkheid!
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De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerd vertrek
Reiscode: eblud03

Heidelberg en het Odenwald
5-daagse busreis, vertrek 13/7, 3/8 en 10/8

vanaf

Reiscode: efpra01

Historisch Praag
6-daagse busreis, vertrek 5/8, 2/9, 16/9 en 21/10

Oostmaaslaan 734 Rotterdam
€ 425.000,= kk (Inclusief parkeerplaats)
Bel ons gerust voor een bezichtiging!

vanaf

6-daagse busreis, vertrek 22/7, 12/8 en 2/9

vanaf

8-daagse busreis, vertrek juni t/m oktober

vanaf

€ 439*p.p.

Reiscode: ebszc02

Zuid-Polen en Krakau
10-daagse busreis, vertrek 29/7 en 12/8

vanaf

10-daagse vlieg-busrondreis, vertrek 8/7, 22/7, 5/8 en 9/9
Vliegreizen

www.dejongintra.nl/busreizen

€ 639*p.p.

Reiscode: evie409

Hoogtepunten van Ierland

Bel 0180 - 457 803

€ 369*p.p.

Reiscode: efwen03

Historisch Wenen

Autoreizen

€ 359*p.p.

Reiscode: ebend06

Zwarte Woud en de Elzas

Busreizen

€ 359*p.p.

vanaf

Verre reizen

€ 1119*p.p.
Steden reizen

* Reissom p.p. o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer, excl. € 19,50 reserveringskosten en
€ 2,50 Calamiteitenfonds
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Herinneringen aan een zinken teil
Ik las laatst iets over het gebruik van een zinken teil. En dat
bracht de herinnering naar boven over de wekelijkse badbeurt
bij een vriendje die aan de Westzeedijk woonde en waar ik wel
eens logeerde. Het gezin, waar mijn vriendje Wim de één na de
jongste van was, bestond net als bij ons uit zeven personen.
Ik was een jaar of acht. Elke zaterdagavond stond die teil met heet water
bovenop de keukentafel. Daar gingen
alle kinderen van dat gezin achter
elkaar in. Ieder op zijn of haar beurt
in hetzelfde water. Twee knullen en
drie meiden. Ik moest ook en meldde
me iets te vroeg in de keuken omdat
ik dacht dat ik al aan de beurt was en
sloeg verschrikt mijn handen voor
me ogen toen ik de drie blote jonge
meiden bezig zag. Eentje in de teil de
ander druk bezig met afdrogen terwijl
de derde op haar wasbeurt wachtte.
Die zussen moesten daar erg om lachen en moeder zei me wat later terug
te komen.
Niks op m’n gemak
Toen ik eenmaal echt aan de beurt
was, was het water lauw en troebel en
rook heel sterk naar de groene zeep. Ik
was er heel gauw klaar. Voelde me er
ook niks op mijn gemak. Effe er in en
er weer uit.
Zinken emmers
Bij ons thuis hebben we altijd een bad
gehad. In het huis in de Brouwerstraat,

op de hoek van de OudeDijk boven
de kapsalon, werd dat bad gevuld met
kokend heet water van de waterstoker.
Die zat aan de overkant van onze
straat, Daar haalden de huisvrouwen
hun warme water. Zinken emmers
gevuld met kokend heet water werden
de trap op gezeuld. Voor de was en
voor het bad. Gelukkig ging het bij
ons altijd goed, maar er gebeurden
ook ongelukken met dat hete water.
Er volgde dezelfde procedure als bij
mijn vriendje. De oudste van ons als
eerste en ik als vierde in de rij moest
het doen met danig afgekoeld badwater. Afspoelen ging met een koude
douche. We wasten ons niet alleen in
dat bad, mijn moeder deed er ook de
was in. Alles nog met de hand en het
wasbord en de groene zeep. En daarna
door de wringer en ophangen aan de
waslijn op zolder.
Niet zachtzinnig
Later in het andere huis in de Breitnerstraat hadden we een Hoover
wasmachine. Een bovenlader met een
wringer. En voor het hete water een
geiser. Die hing in de badkamer waar

ook een groot ligbad stond. Ik heb
daar als jonge knul veel fijne relaxte
uurtjes in doorgebracht. Ben er zelfs
een keer in slaap gevallen. Is gelukkig
goed afgelopen. Werd wakker door
het koud geworden water terwijl ik
net genoeg klem lag om niet onder te
kunnen dompelen. Toch liep ik daar
ook nog een soort trauma op. We hadden een hulp van Hongaarse afkomst.
Die moest me toen ik nog een kleine
jongen was, helpen met wassen in bad,
Dat deed ze niet zachtzinnig. Ruw
ging ze met het washandje over mijn
lijfje en ook op de plek die voor elke
jongen en elke man heel erg gevoelig
is. Het leek wel of ze er plezier in had
en het daar extra hard deed. Ze lachte
haar gouden tanden bloot als ik het
uitgilde van de pijn. Ze verstond niks
van mijn klachten en mijn moeder zei
dat ik me aanstelde. Was verder wel
een lieve vrouw hoor, die hulp.
Paniek
Die zinken teil doet me nog aan een
ander verhaal denken. Ik had ooit
verkering met een jonge meid die
heel graag wilde vrijen. We logeerden
bij haar opa en oma in Rotterdam
Zuid die nogal van het geloof waren,
waardoor ik niet bij haar op kamer
mocht slapen. Ik lag op een matras in
de woonkamer, mijn vriendin in de logeerkamer op zolder. Tegen de tijd dat

CCtje Vrouwen

c foto burosolo.nl

Persoonlijk ben ik mijn hele
leven dol geweest op vrouwen. Met een variatie op een
ander gezegde zou ik kunnen
schrijven: Ik kan er uren naar
zitten kijken. En niet alleen
dat. In mijn goeie tijd was
het niet ongebruikelijk om te
proberen een mooie vrouw
te versieren. C.q, je door een
mooie vrouw te laten versieren. (Voor de feministische
lezeresjes, ik beken, het
moest inderdaad een mooie
vrouw zijn, anders begon ik er
niet aan.)

Cox Column

In mijn vak liepen met het klimmen
der jaren steeds meer homosuelen
(zo noemde Adèle Bloemendaal ze)
rond, en ik had er vele vrienden onder,
maar hun tak van sport heeft me nooit
geboeid. De leukste nichten, zoals ze
gaandeweg werden genoemd, waren
diegenen die het ‘normaalst’ deden,
denk aan Robert Long. Maar ook met
geëxalteerde types kon je soms geweldig lachen.
Maar ik had het over vrouwen.

In mijn vak is het natuurlijk nooit een
punt geweest dat vrouwen er een vooraanstaande rol in spelen. Niet alleen
had en heb je geweldig goeie actrices
en zangeressen, (om de een of andere
reden zijn die benamingen afgeschaft,
je leest over een ‘schrijver’ en dan
lees je door en dan blijkt ie Stientje te
heten, dus dan denk je, hé, die schrijver
is kennelijk een ‘schrijfster’, maar
dat mag niet meer zo heten, vraag me
niet waarom, ik heb geen flauw idee,
wie het weet mag het zeggen) maar
ook als de opnameleider van een TVprogramma een vrouw bleek te zijn,
of de regisseur was een regisseuse, of
de cameraman was een cameravrouw,
dan was er natuurlijk niemand die daar
bezwaar tegen had, als ze maar goed
was. En ze waren altijd goed of soms
zelfs beter dan mannen. Vroeger had
je bij de toenmalige NTS bijvoorbeeld
decorontwerpers, en een daarvan was
een vrouw, Mia Schlösser geheten en
dat was absoluut een van de besten.
In mijn eerste huwelijk, we waren ontzettend jong, werkte mijn vrouw want
ik verdiende nog geen cent. Dat was
begin jaren zestig en een keer merkte
ik dat dit toen toch niet algemeen ‘reçu’

het bedtijd was en ik afscheid van haar
nam, fluisterde ze in me oor dat ze op
me zou wachten. Nou ik was van de
partij hoor, al vond ik het eigenlijk
misbruik maken van de gastvrijheid
van die opa en oma. Maar wat wil je.
Je bent jong en je wilt wat. Even over
twaalven sloop ik in het pikkedonker
de krakende trap op.
Donderend geraas
Bij elke trede probeerde ik de minst
krakende plek te vinden. Wat was dat?
Mijn schouder raakte een zwaar geval
dat in beweging kwam. Met donderend geraas viel de zinken teil van de

was. Ik speelde toneel bij de Zuider
Toneelkring, en dat deed ik wel aardig,
en de voorzitter zag het in mij wel
zitten. Dat was Jan Bruijs, de oudere
broer van de vader van Joke die ik toen
natuurlijk nog niet kende, die was acht
jaar, en ik verzeilde met meneer Bruijs
na een repetitie in het Schuttershof,
toen een eerste klas restaurant op de
hoek van Zuidplein en de Pleinweg, als
ik het goed zeg. Ik had daar natuurlijk
helemaal geen geld voor, maar meneer
Bruijs betaalde. Hij was goed bevriend
met de eigenaar, meneer van der Gram.
We raakten gedrieën in gesprek en toen
meneer van der Gram in de gaten kreeg
dat ik “aan het Grote Toneel wilde”,
begon hij me dat vol vuur uit mijn
hoofd te praten, wat natuurlijk niet
lukte. Jan Bruijs sputterde ook tegen,
“Als dat nou het ideaal van die jongen
is”, maar de restaurateur was onverbiddelijk en zei op een gegeven moment,
“het deugt sowieso niet wat je aan het
doen bent want jij moet je vrouw laten
werken…”
Dat ben ik nooit vergeten.
Wat ik ook nog heel goed weet is
dat het op een gegeven moment ver

trap. In paniek sprintte ik er achteraan,
sprong over die kloteteil, vluchtte de
woonkamer in en kroop snel onder
het deken op het matras. De volgende
ochtend aan het ontbijt verbaasde de
opa zich dat zo’n teil na al die jaren
dat-ie daar hing nou net deze nacht
van het haakje viel en verontschuldigde zich voor het lawaai zo midden
in de nacht. Ik hield me van de domme
en ontweek de verwijtende blik van
mijn vriendin
Wim van der Kleijn
tel. 06-36305876
klein2@zonnet.nl

na sluitingstijd was, en dat ergens
vanuit de duisternis van het gebouw
een vrouw naar meneer van der Gram
begon te roepen dat ie moest komen
“want morgen kan je je nest weer niet
uit !” De man bedoelde het goed, ik
heb hem jaren later nog eens ontmoet
toen ie een zaak had in Zwolle, of all
places.
Nou ja, wat ik eigenlijk zeggen wilde
is dat ik nooit begrijp dat er zo’n commotie is “of er wel genoeg vrouwen
zitten in de directie, in het bestuur van
de universiteit, in de krantenredacties
of noem maar op”. En dat ze minder
betaald schijnen te krijgen, daar begrijp
ik helemaal niets van.
Ik heb eigenlijk mijn hele leven alleen
maar vrouwen meegemaakt die wisten
wat ze wilden, en die er wel voor zorgden dat ze dat kregen ook.
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BTR REIZEN

Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe € 289,289,- p.p.
5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,267,- p.p.
5 dg. Hotel Gaasterland / Friesland € 269,269,- p.p.

NIEUW Bankstellen vanaf € 859,-

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

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

- 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

www.BTRreizen.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

5 dg. Hotel Op de Boud / Limburg € 265,265,- p.p.
5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249249- p.p.
5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,263,- p.p.
5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.
5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 259,259,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

Busvakanties All Inclusive

5 dg. All Inclusive Hotel Altenahr ***
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,385,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland € 389,389,- p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud ***

All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,445,- p.p.

Reis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # volpension met drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

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

www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Nù: € 375,=
MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor u! Compact, stabiel,
licht van gewicht en met uitstekende rĳeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u 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 vouwt u hem snel op. Nu € 72,- voordeel op de verkoopadviesprĳs en
inclusief gratis gesloten tas en rugsteun ter waarde van € 63,-. Vanaf nu verkrĳgbaar bĳ:

Aanbieding geldig t/m 30 juni 2019

Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de Ĳssel - info@welzĳnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122
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Nr. 191

Oogst schooltuintjes mocht mee naar huis
De foto van de gemeentelijke schoolwerktuin van Rotterdam in Ken je dit Nog nr.
191 maakte weer veel herinneringen los, zoals u op deze pagina kunt lezen. Over
wedstrijden, over oogst mee naar huis nemen, over groene vingers of juist niet.
Over mest en reusachtige pompoenen. Lees en geniet!
Corrie Gorissen: “Ik heb vroeger ook een schooltuintje gehad aan de Essenburgsingel. Je kreeg
een stukje grond en dan moest je uitmeten waar
de bloemen, groenten en aardappelen in de grond
moesten..zaad voor de bloemen, pootaardappelen,
stokken voor de spercieboontjes het waren er
drie en die moesten als een soort wigwam staan
maar dan zonder doek. Je kreeg ook zaadjes
voor sterkers en dat moest je zo strooien dat het
je voorletters werden..Nou mijn vader blii want
die had het in de oorlog gegeten maar...door de
honger was de smaak een tikkeltje anders..dus hij
lekker smikkelen maar helaas hij kreeg het niet
weg hij heeft zijn best gedaan. Maar de overige
groenten daar hebben we heerlijk van gegeten.
Andijvie, sla, krootjes, aardappelen enzovoorts.
En je kreeg er ook gratis vlees bij, want je moest
het natuurlijk heel goed wassen; een rups of
worm ging zo mee naar binnen (gelukkig nooit
gebeurd). En zand en klei ook, maar dat schuurt
de maag... Het was een heerlijke tijd en natuurlijk
altijd een bloemetje voor moeders want die waren
ook mooi.”
Huibert Onderstal: “In 1950 had ik een schooltuintje tussen De Enk en de Smeetslandsedijk.
Ik had radijsjes, wat bloemen en… heel veel
onkruid. Ik had geen groene vingers!”
Ed Straatman: “Ken je dit nog Nr. 191 in de krant
van 18-5-2019 deed me direct denken aan “Ken
je dit nog? Nr. 28 van 19-3-2013. De Raad voor
de Lichamelijke Opvoeding - Stadhuis Rotterdam
heeft zelfs twee keer in m`n leven een diploma

aan mij uitgereikt, te weten een keer in 1956 en
een keer in 1957. Het waren zelfs eerste prijzen.
De enige prijs die ik me herinner was een klein
doosje met kleurpotloden. De groenten (zoals o.a.
rapen, kroten, radijs en sla) alsmede snijbloemen mocht je mee naar huis nemen en daar was
je moeder dan wel blij mee in die tijd. Voor de
kinderen zelf was het steeds opnieuw spannend
hoe een en ander weer gegroeid was en of er
wellicht niets was weggehaald tijdens je afwezigheid. Mijn boerenschoolleven speelde zich in die
tijd af aan de Gordelweg. Van de Raad voor de
Lichamelijke Opvoeding kreeg je dus voor het
tuinieren diploma`s, maar voor het leren tennissen
ook verzorgd door die zelfde Raad heb ik nooit
een diploma gezien. Het tennissen vond plaats
bij de IJsclub Kralingen. In mijn herinnering was
alles gratis.”
Sjanie van Wamelen: “In 1957 was ik 11 jaar oud
en zat in de 5e klas van de Paul Krugerschool in
de Zwederstraat te Rotterdam-Zuid. We mochten
destijds kiezen of zwemles of een schooltuintje.
Mijn keus als kleindochter van een tuinder was
snel gemaakt. Ik wilde heel graag een schooltuintje. Zelf woonde ik op de 2e etage en verlangde
altijd naar een tuin. In het schooltuintje mochten
we tuinkers zaaien in de vorm van onze initialen.
Dan was het meteen maar duidelijk van wie
welke tuin was. Verder zaaiden we worteltjes,
krootjes, sla, sperziebonen en prachtige bloemen.
Ook werden er een paar pootaardappels in de
grond gestopt. Op een woensdagmiddag, dat zal
waarschijnlijk ook in 1957 geweest zijn, liep ik

Ken je dit nog?

Nr. 193

Ken je dit nog? Wat is hier aan de hand? Een bouwput in het centrum van Rotterdam. Om een speciale
reden die met veiligheid te maken heeft. Weet u waar het hier om gaat? En wanneer dit ongeveer geweest
moet zijn? Bent u er zelf bij betrokken geweest? Bent u er later wel eens in geweest? Het klinkt misschien
allemaal wat mysterieus, maar als we als steekwoord ‘schuilen’ toevoegen, weet u er vast wel iets over te
melden! Stuur ons uw herinneringen, anekdotes en verhalen naar info@deoudrotterdammer.nl of via de
website www.deoudrotterdammer.nl (waar deze foto ook groter is te bekijken) of via de post: Redactie De
Oud Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

naar de Pinksterweide. Daar waren de tuintjes.
Opeens werd het heel donker, het leek bijna
nacht. Er dreigde onweer en daar was ik toen heel
bang voor dus ben ik snel terug naar huis gelopen.
Die middag is het noodweer geweest en het onweer was op veel plaatsen ingeslagen. Zo ook, dat
bleek later,. in mijn tuintje. Mijn worteltjes waren
zwart geblakerd. Met heel veel plezier ging ik
naar mijn tuintje en ik heb zelfs mijn diploma (zie
bijlage) altijd bewaard. De liefde voor tuinieren
is altijd gebleven. Ik weet zeker dat deze liefde
begon dankzij mijn schooltuintje.”
Lies Bakker-Reints: “Bij de vraag ‘Heeft U herinneringen aan het schooltuintje dat U zelf heeft
verzorgd’, kan ik alleen maar enthousiast met
“Ja” reageren! Al heel gauw gaan mijn gedachten terug naar het schooltuintje aan De Enk in
Tuindorp Vreewijk. Als kind opgegroeid op een
bovenhuis in Rotterdam-Zuid was het een openbaring echt heerlijk in de grond te mogen wroeten
om de zaadjes en stekjes mooi op z’n plaats te
krijgen.Vol trots mocht je de radijsjes ,sterrekers
en andere gewassen mee naar huis nemen als ze
volgroeid waren.Heerlijk was dat!Met een zelf
gekweekt bosje goudsbloemen mijn moeder te
verrassen was ook heel leuk! Koeien en schapen
waren ook aanwezig op de volkstuin.Heel bijzonder was dat wij als leerlingen een naam voor een
pasgeboren schaapje en geitje mochten verzinnen.
De namen die ik uitgekozen had was voor het
schaapje ‘Wolletje’ en voor het geitje ‘Mekkie’.
Deze namen zijn het geworden en heb hiermee
een prijs gewonnen! Als je de opdrachten op de
tuin het hele jaar goed uitgevoerd had kreeg je als
eindresultaat een diploma hiervoor!”
J. Kamp: “Ook ik had een schooltuintje,en wel
bij het stadion Feyenoord tussen de Olympiaweg
en de spoorbaan. Het werd ook wel ‘de put’
genoemd. Het begon met de keiharde grond ﬁjn
te maken, daarna werd er vroege groente gezaaid.
Zoals sterrekers en peentje . Ook werden er
aardappelen gepoot en zonnebloemen gezaaid.
Diverse koolsoorten waarvan de bloemkool
de meest favoriete was maar bij de meesten
mislukte. Maar niet bij mij, want mijn vader gaf
mij een zakje met oude koeienvlaai mee en ik
moest dit inharken. En wonder boven wonder: het
werkte prima. Ook had ik van een oom bloedmeel

gekregen dat door de grond gemengd moest worden. Ik had de meeste aardappelen en de grootste
koolsoorten en de langste zonnebloemen. Ik was
toen ongeveer 9 jaar oud.”
Jan van de Mortel: “In de zeventiger jaren was
ik leerkracht op de Prins Hendrikschool op het
Noordereiland. Groep 6 had dan tuinles in IJsselmonde. Elk jaar was er een wedstrijd wie de
grootste pompoen kon kweken.Er werd toen al
biologisch getuinierd. Wij wilden ook weleens
een prijs winnen. Ik heb toen plantenvoeding bij
de pompoenplant gegoten. Het resultaat was een
reusachtige pompoen, en we hadden de grootste.
Er was alleen eeuwige roem mee te winnen.”
Silvia van de Sande: “ Ook ik heb een schooltuintje gehad van 1950 tot en met 1953. Ik zat op de
Pieter van Aschschool in Overschie. De schooltuintjes waren aan de Achterdijk waar nu Vliegveld Zestienhoven ligt. Op een foto sta ik met een
boerenkool waarmee ik de tweede prijs gewonnen
heb. ‘Een dejeunertje’. Bijna uitgestorven woord
(voor de jongelui): het is een kopje en schoteltje
met bijbehorend bordje. Wij mochten alles van
de tuin mee naar huis nemen. Dat ging dan op de
ﬁets onder de snelbinder want een ﬁetstas had ik
niet. Tuinieren doe ik nog wel, maar ik denk niet
meer zo fanatiek als in de jaren 50 ,want ik heb
nooit meer een prijs gewonnen.”

J. Kamp in zijn schooltuintje
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BLONK

VERHUIZINGEN
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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

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:
Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil

In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 100% op maat gemaakt
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!
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.

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.

Stoffeerwerk U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair,
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
zitcomfort.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder.
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Niet altijd gaat de afwikkeling van een
nalatenschap van een leien dakje. Soms
omdat er problemen in de familie zijn,
soms omdat de woning niet verkocht
wil worden en soms omdat de executeur
of afwikkelaar gewoon niet opschiet.
Dat hoeft niet zo’n probleem te zijn
als de erfgenamen geduldig genoeg
zijn of als er voldoende geld is om alle
lopende kosten te blijven betalen. Maar
er is één partij met minder geduld: de
Belastingdienst. Binnen acht maanden
na overlijden moet aangifte erfbelasting
zijn gedaan. Bent u te laat dan loopt u
kans op een boete en/of belastingrente.
Er zijn twee manieren om deze problemen te voorkomen. De eerste is uitstel
van het doen van aangifte aanvragen.
Dit krijgt u eigenlijk altijd, maar dan
gaat wel de rentetermijn lopen. Vaak is
het beter vast een voorlopige aangifte
erfbelasting in te dienen. U geeft dan
op wat u al weet of denkt te weten
en ontvangt een aanslag die u moet
betalen. Heeft u later de exacte cijfers
en gegevens, dan kunt u de juiste
(herziene) aangifte erfbelasting doen.
Mogelijk krijgt u dan nog een nahefﬁng
of ontvangt geld terug, U voorkomt zo
de rente die de Belastingdienst u anders
in rekening brengt. Vooral bij grotere
nalatenschappen kan dat een aanzienlijk
schelen. Komt u er niet uit?Wij helpen
u graag. Wij houden ook in de zomer
onze vrijblijvende spreekuren in Spijkenisse op de eerste en in RotterdamSchiebroek op de derde vrijdagochtend
van de maand. Maak wel een afspraak;
bel hiervoor: 010-3130823.

Dinsdag 25 juni 2019
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Rente over de erfenis
Mijn man is onlangs overleden. Hij heeft in zijn testament laten opnemen dat de
rente over de nalatenschap 0
procent is, tenzij de kinderen
en ik (de erfgenamen) binnen
acht maanden na zijn overlijden iets anders zouden afspreken. Het maximum zou 6
procent samengesteld mogen
zijn. Wat kan ik met die bepaling uit zijn testament? Naast
de rente heeft hij bepaald dat
de wettelijke verdeling van
toepassing is.
Een rente afspreken over de nalatenschap is altijd een heikel punt. Door
een lage rente af te spreken, betaalt
u nu minder erfbelasting over de nalatenschap van uw man dan wanneer
u een hoge rente afspreekt. Aan de
andere kant, door de lage/geen rente
nu betalen de kinderen later meer
erfbelasting, terwijl een hoge rente op
dit moment er juist voor zorgt dat de
erfbelasting over uw nalatenschap te

Inspanningsverplichting
Laat u een nieuw gebit maken of
wordt er door een aannemer verbouwd, dan mag u verwachten dat
als alles klaar is, het gebit goed past
en de badkamer er piekﬁjn uitziet.
Toch gaat dat niet altijd vanzelf. Het
gebit moet een paar keer aangepast
en de aannemer kan er uiteindelijk
niet meer van maken dan hij gedaan
heeft. Beschikken de tandtechnieker en de aannemer over de juiste
kwaliteiten om de opdracht tot een
goed einde te brengen en hebben ze
zich ingespannen om het gevraagde
zo goed mogelijk af te leveren, dan
valt hen uiteindelijk niks te verwijten.
Dit geldt zolang ze zich maar aan
de inspanningsverplichting hebben
gehouden. Laten ze het er halverwege
bij zitten of komt de aannemer niet
meer opdagen, dan mag u hen nalatigheid verwijten en heeft u goede
argumenten om de rekening niet
(volledig) te betalen.
Jubelton voor je 40ste
Wilt u iemand de zogenoemde jubelton schenken (€ 102.010 in 2019)
dan kunt u dat doen als het voor de
aankoop, verbetering of onderhoud
eigen woning is, of voor de aﬂossing

de nalatenschap van de langstlevende
‘opeten’. De nalatenschap van de
langstlevende is daardoor kleiner
en de verschuldigde erfbelasting
idem dito. Bent u al ouder en is de
levenshorizon beperkt, dan speelt dit
veel minder.
De beschikbare hoeveelheid geld bepaalt of u de erfbelasting gemakkelijk
of moeilijk kunt betalen. Bij weinig
beschikbaar geld is 0% rente vanwege
de regels voor de erfbelasting op dit
moment voor de erfbelasting wel zo
gunstig.

zijner tijd lager is.
Maar laten we eerst kijken naar de
wettelijke verdeling. Deze houdt in
het kort in dat u als langstlevende
partner over de gehele nalatenschap
de beschikking krijgt en de kinderen
voor hun erfdeel een niet-opeisbare
vordering op u. Over deze vordering
is de bij testament vastgelegde of de
anders afgesproken rente verschuldigd. Deze rente hoeft u niet jaarlijks
uit te keren, maar mag u optellen bij
de vordering. In de meeste gevallen

hypotheek of afkoop erfpacht. Verder
moet de ontvanger tussen de 18 en 40
jaar oud zijn en mag - zolang de ontvanger aan de voorwaarden voldoet
- deze jubelton in drie jaar geschonken worden. Is de ontvanger 39 en
heeft hij/zij nog geen eigen huis, dan
mag u deze jubelton toch schenken,
maar dan moet de woning wel binnen
drie jaar gekocht zijn. Is er al eerder
gebruik gemaakt van de verhoogde
vrijstelling schenkbelasting, dan is er
een overgangsregeling.
Schoonfamilie erft niet
Het is de vrees van veel ouders dat
de aangetrouwden van hen zullen
erven. Zeker als een huwelijk niet al
te stabiel is, is dat een zorg. Voor een
deel kunt u voorkomen dat de erfenis
gedeeld moet worden met de schoonfamilie door een uitsluitingsclausule
in het testament op te nemen. Het is
goed te weten dat als een kind eerder

spelen de vordering en de rente pas
na uw overlijden als schuld een rol bij
het vaststellen van uw nalatenschap.
Welke rente u afspreekt is afhankelijk
van een aantal factoren, namelijk uw
leeftijd, de hoeveelheid beschikbaar
geld en uw toekomstperspectief. Uw
leeftijd is van belang voor de opbouw
van de rente. Bij 6 procent samengesteld bouwt de rente zich op als
rente op rente; dat gaat dus snel. Het
gevolg is dat over de periode tot uw
overlijden (de vordering en) de rente

overlijdt dan de ouders de kleinkinderen erven en niet de weduwe of
weduwnaar van het eigen kind.
Van wie is de auto
Er is nog wel eens verwarring over
van wie de auto is na een overlijden.
Die verwarring is er vooral als de
auto op naam staat van de bestuurder,
maar gekocht is door de overledene. Bijvoorbeeld omdat een kind
of buurvrouw zo voor vervoer kan
zorgen naar ziekenhuis of supermarkt. De vraag is dan of de houder
van het kentekenbewijs de eigenaar
is of niet. Nee dus, de houder van het
kenteken is niet meer dan dat. Als
kan worden aangetoond dat een ander
de auto gekocht heeft, is die toch
echt de eigenaar en de houder van het
kenteken zoals gezegd niet. Beter is
het natuurlijk om goede afspraken op
papier te maken zodat iedereen weet
waar hij aan toe is.

Het levensperspectief is een lastig
onderwerp. Bent u nog jong, dan kunt
u misschien later nog eens een nieuwe
liefde ontmoeten die u ook wilt laten
erven. Door uw nalatenschap ‘op te
laten eten’ door de 6 procent samengestelde rente blijft er voor de nieuwe
liefde weinig erfenis over. Wilt u zichzelf de ruimte geven dan is een lage/
geen rente een optie.
Kortom, het is niet altijd eenvoudig
om te bepalen wat ten aanzien van de
rente de beste keus is bij een eerste
overlijden. Komt u er niet uit, neem
dan eens contact met ons op, dan
rekenen we het voor u uit.

Recht op toevoeging Heeft
u een conﬂict met buren, een leverancier of werkgever en heeft u een
bescheiden inkomen of spaargeld,
dan heeft u wellicht recht op een
toevoeging bij rechtshulp. In praktijk betekent dit, dat u slechts een
kleine bijdrage hoeft te betalen aan
uw advocaat. Procederen wordt
zo niet al te duur. Bel voor meer
informatie het Juridisch Loket:
0900 8020. Let op: indien een
rechtszaak met toevoeging wordt
gewonnen en dit heeft tot gevolg
dat uw vermogen behoorlijk
toeneemt, kan het dat u alsnog de
advocaatkosten moet betalen.
Verstandig water geven
Geeft uw planten in de tuin of
op balkon niet iedere dag water,
maar beter om de paar dagen goed.
Het water dringt dan dieper in de
grond, planten wortelen beter en
drogen minder uit. Zo heeft u langer plezier van uw tuin of balkon.
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TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De Oud

> Alle soorten bestratingen
> Ophogen & schoonmaken
> Voor- en najaarsbeurten
> Onderhoud & snoeien
> Wij kunnen ook voor alle
materialen zorgen

> Afvoer van het vuil
> Duidelijke prijsopgave
> Garantie op al ons werk
> Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
Gebr. Van Klaveren, 010 - 2210250

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

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

Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

aan uw begrafenis

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

5
voor €9,9

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

BELEEF DE ZOMER BIJ SPIDO!

Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen en wordt

JUL

u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.
Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

VR
12

IEDERE
DI & ZO

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

DO
4 & 25

WO
10 & 31

WO
3 & 24

DO
11

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

WO
17

AUG
SPIDO 100 JAAR BELEVINGSCRUISE
Ervaar 100 jaar spido met een tentoonstelling in het
maritiem museum en bijzondere vaartocht bij Spido

DAGTOCHT TWEEDE MAASVLAKTE
Dichter bij een nieuw stuk nederland en een haven
in aanbouw kunt u niet komen

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN DELTAWERKEN
Vaar over zeven rivieren en ervaar zeven afwisselende
decors in de Hollandse Delta

DAGTOCHT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Een bijzondere reis door het zuid-hollandse,
gelderse en brabantse landschap

DAGTOCHT WILLEMSTAD
Vaar mee op een indrukwekkende reis terug
in de tijd naar het tijdperk van willem van oranje

DAGTOCHT TIENGEMETEN
Dagje varen en ontspannen op natuureiland tiengemeten

DAGTOCHT WOUDRICHEM
Wandel door het middeleeuws decor van de film
oorlogswinter en de populaire serie dokter tinus

MA
5

IEDERE
DI & ZO

DO
15

DO
8 & 29

WO
14

DO 1
WO 28

WO 7
DO 22

�� �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���
�

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 88

www.seniorenhulp.com

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese
met een zachte binnenlaag.

gbaar
f verkrij
Exclusie otterdam
R
in regio
plein
rg Oost
o
z
d
n
o
M
ij
b

Maak een afspraak voor een GRATIS PROTHESE CHECK
en/of polijsten van je prothese! Meer informatie vind je
op onze website.

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl
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‘Bram Peper is aan boord’
Ruim twintig jaar hadden we
elkaar alleen in de media of
op afstand gezien en toegezwaaid, maar geen woord
gewisseld. Ineens stonden hij
en zijn vriendin/levenspartner
naast me om hun bordje vol te
lepelen van het voortreffelijk
samengestelde lunchbuffet op
dek acht van vakantie(motor)
schip Rotterdam. Ik herkende
het duo direct. Hij niet en
sprak: “U komt me wel bekend voor, maar ik weet het
nu even niet,’’ zei hij aarzelend’.
Ik noemde mijn naam, Brams joviale
glimlach werd scheepsbreed, hij daverde een knuist op mijn schouder zei
tegen zijn steun en toeverlaat Maria
Heiden: “Kijk nou eens, goh wat
leuk.’’ Om te vervolgens met: “Rein is
een heel bekende Rotterdammer. Hij
schreef voor Het Vrije Volk en fusiekrant Rotterdams Dagblad en vanaf
de start - veertien jaar geleden - voor
magazine De Oud-Rotterdammer.’’
“Natuurlijk weet ik dat allemaal,’’
pareerde Maria met een charmante
glimlach en onder het opscheppen
van salade. “Rein was vaak aanwezig
in mijn boekhandel Van Gennep aan
de Oude Binnenweg. Hij heeft ook
ruim vijftig boeken over Rotterdam
geschreven.’’ En zo is het, ik heb
ooit een van mijn schrijfsels in haar
beroemde winkel mogen presenteren.
Een hele eer.
Vermoeide oude man
Peper (79) somde mijn private
gegevens zonder moeite op. Aan zijn
geheugen mankeert niets, wel aan
lichamelijk ongemak. Zijn knieën
weigeren ook na opereren 100 procent
dienst en daardoor loopt Bram niet
meer als een kievit, doch krom als een
vermoeide oude man.
‘’Ik doe het er maar mee,’’ verzuchtte
hij een paar dagen later op het overvolle achterdek - schitterend weer onder het genot van een glas goudgeel.
Zijn stapeltje lees- en correctiewerk
en balpen legde hij ter zijde op deze
vierde van acht dagen cruisen met de
Rotterdam (1600 passagiers en 621
bemanningsleden) tussen Rotter-

Van links naar rechts Maria Heiden, Bram Peper en Yvonne en Ries Jansen. aan boord van de 'Rotterdam'. Foto Rein Wolters ,

De Oud-Rotterdammer is een favoriet magazine bij Bram Peper. Foto Rein Wolters

dam en Noorwegen. Brama zwaaide
uitnodigend naar de nog enige lege
stoel naast die van hem. “Ga zitten,
joh’’, nodigde de aannemerszoon uit
Haarlem uit.’
We raakten in gesprek over niets en
alles. De uitstekend door de HollandAmerika Line verzorgde en uitgestippelde reis, ging ondertussen door de
beroemde fjorden van het land der
Vikingen naar stoppplaatsen als Flam,
Stavanger, Oslo en Kristiansand. Bram
Peper maakte de trip voor de derde
keer, want Noorwegen is zijn tweede
vaderland. Suriname is het derde land
waar hij graag naar reist vanuit zijn
appartement in het Scheepvaartkwartier. “Ik ben er verliefd op geworden

Peper omarmt Rein tijdens een kennismaking met de wijk Hillesluis.Foto Ellie Schop

door de stadhuischauffeur die mij
altijd reed. Hij is er geboren en getogen. Ik heb geen rijbewijs en hij rijdt
mij nog steeds’,’ vertelde Peper tussen
twee onderwerpen in.
Ries Jansen
De cruise maakten Bram en Maria in
gezelschap van Ries en Yvonne Jansen. Marinus Jenneke Dicky (M.J.D.)
Jansen werd in het oorlogsjaar 1943
geboren in Rotterdam-Overschie en
was van 1978 tot 1988 wethouder
van Rotterdam en daarna tot 2010
burgemeester van Krimpen aan den
IJssel. Tal van jaren heeft de ook musicus zich verdienstelijke gemaakt op
allerlei maatschappelijke/sociale belangrijke functies in Rotterdam. Vaak
belangeloos en een aantal bekleedt hij
nog steeds.
De geboren en getogen Haarlemmer
dr. Abraham Peter - in de volksmond
Bram - heeft sinds zijn aantreden
in 1998 en vertrek in 2000 uit Den
Haag als minister van Binnenlandse
nauwelijks ingeboet aan populairiteit.
Hij is een gewone en aanspreekbare
man gebleven, ook na de geruchtmakende bonnetjesaffaire die in 2000 zijn
vertrek inluidde. Dit bleek onomstoten tijdens deze vakantiecruise, van
18 tot 25 mei. De vaartocht met het
in 1997 te water gelaten motorpas-

sagiersschip ‘Rotterdam’ maakt sinds
dat jaar mondiale cruisevaarten. In dit
geval maar een klein doch heerlijke
reis dwars door windstoten van zes
tot zeven. Sommigen werden zeeziek
door de geringe schroefbewegingen
van het schip.
Uiteraard haalden Bram en ik herinneringen op die aan ons kleven. Ik was
niet direct enthousiast over zijn komst
naar Rotterdam. In was net gewend
geraakt aan zijn voorganger André van
der Louw (1933-2005) die van 1973
tot 1981 burgemeester van Rotterdam
was. Met André had ik een aardige
en vertrouwelijke band gekregen.
Die kon op de schop, besefte ik, na
zijn vertrek naar het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk. Ik had André wekenlang gevolgd op zijn kennismakingstoer door
de buurten van Rotterdam.
Die klus kreeg ik wederom, toebedeeld. Bram Peper liet er zijn menselijke kant zien. Telkens verwelkomde
hij me met een handruk en aanspreken
van mijn voornaam. Soms vroeg hij
me bijzonderheden van mensen en
situaties. In die gevallen kwam hij
naast me lopen en sloeg een arm over
mijn schouder. Dat vond ik prettig,
zeker als collega’s van andere kranten
dat konden zien. Bram en ik hebben
bijna 17 jaar en prima contact gehad
en ineens was dat over.
Mijn herinneringen aan hem zijn rijk,
want hij draafde ook wel eens op bij

activiteiten waar ik als privémens
belangen bij had, zoals bij rondvaarbedrijf stichtng De Croosboot, het wel en
wee bij stichting Het Brabants Dorp,
het carnavalsverband Rotterdam,
inzamelingsacties voor de Daniel de
Hoedkliniek en het Ron Wichmanhuis
voor palliatieve aidspatienten. Nimmer was Bram Peper te beroerd om op
te draven. De Oud-Rotterdammer - dit
gratis magazine voor 50-plussers is
misschien wel de belangrijkste krant
die Bram Peper leest. “Elke twee
weken kijk ik uit naar de nieuwe editie
met telkens weer mooie verhalen en
herinneringen. Fantastisch wat de
redactie van het blad op een rij weet
te krijgen. Werkelijk mijn complimenten.’’ Ries Jansen ventileert complimenten van dezelfde strekking. “Ik
lees elk exemplaar met plezier.’’
Jansen gaat verder dan lezen: af en
toe stuurt hij een reactie en geeft
daarmee sturing en diepere inhoud aan
de volledigheid van verhalen van zijn
geliefde Rotterdam. Het was een heerlijke cruise, zeker door de aanwezigheid van Peper. Hij werd vele malen
herkend en aangesproken. Het gonsde
de eerste dagen van: ‘Bram Peper is
aan boord.’ Bram over zijn publieke
herkenning: “Dat vind ik fijn en ik
geniet er best wel van’’.
Rein Wolters
reinw@telfort.nl

Bram Peper en zijn moeder tijdens een promotievaart van de Croosboot voor de Den Hoedkliniek. Foto Jan van Staveren.
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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.

Zaterdag 29 en zondag 30 juni
Facet Jazzfestival Hillegersberg

Facet Jazzfestival Hillegersberg is gratis, knus en verrassend. Inwoners en liefhebbers weten het
natuurlijk allang: wie graag geniet van spetterende live-muziek en verrassende artiesten bezoekt
in het laatste weekend van juni het Facet Jazzfestival Hillegersberg. Voor meer informatie: kijk op
www.jazzhillegersberg.nl

Zondag 30 juni

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.

Die oude juwelen…

In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van
vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die nog wat
waard? Is dat schilderij van een bekende schilder?
Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de
enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden
of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar
wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke
donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur
terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

RTM-combitochten 2019

Dit seizoen organiseert de RTM weer de traditionele RTM-combitochten vanaf het Willemsplein in Rotterdam. De
tochten zijn gepland op de woensdagen 10, 17, 24 en 31 juli en 14 en 21 augustus. Het programma beslaat een
rondrit door Rotterdam met een Düwag-tram uit 1965 van onze collega-organisatie RoMeO. Vanaf Carnisselande
rijdt een museumbus van de RTM via de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee naar het RTM-museum in Ouddorp. Onderweg wordt gestopt bij het voormalige
RTM-tramstation in Nieuwe-Tonge voor een kop
koffie met een appelpunt. In het RTM-museum
wordt een lunch verstrekt. Vanaf het RTM-museum
is er een rit met de RTM-stoomtram naar West
Repart en aansluitend een rondvaart over het Grevelingenmeer vanaf Middelplaat-haven. De retourrit
vanaf Middelplaat-haven naar het RTM-museum
vindt plaats met een RTM-dieseltram. Kortom een
gevarieerd programma! Meer informatie: http://
www.rtm-ouddorp.nl/busritten.html. Vertrek Willemsplein: 09:15 uur; terugkomst Willemsplein
plm. 18:30 uur. Kosten alles inclusief: volwassene €
59,90; kind € 43,90. Reserveren: rtm.combitochten@gmail.com, of 06-20082503.

Smullen van culinaire hoogstandjes op CuliNESSE
Natuurlijk: het festival CuliNESSE staat bekend om
haar topprogrammering qua artiesten. Maar de
culinaire bezoekers kunnen ook hun hart weer ophalen bij de locale restaurants. Dit jaar zijn o.a. Hotel
New York, Restaurant Three, Restaurant FRED**,
L’Italiano, Asian Glories, HIT eten & Drinken, De
Hemel op Aarde, Muller&Co, De Prins van Terbregge, van S Wijn & Tapas en De Branders runnen
hun pop-up restaurant op het culinaire strand. De
negende editie van CuliNESSE is bijna uitverkocht.
De organisatie verwacht spoedig de laatste kaarten
te verkopen. Dan zullen er alleen nog hardcopy
entreetickets te koop zijn bij Shoeby Nieuwerkerk.
CuliNESSE is op 29, 30 en 31 augustus.

Klassiek, soul en jazz bij Sinfonia Maritiem Festival

Zondag 30 juni barst hét gratis muziekfestival van de havenstad los. Met als decor de mooiste
skyline van Nederland vervlecht Sinfonia Rotterdam klassieke muziek en opera met spoken-word,
circus, dans, soul en jazz. Het festival opent om 14.00 uur met souldiva Shirma Rouse en Codarts
Big Band. Toegang is gratis. Meer informatie www.sinfoniarotterdam.nl.

Vrijdag 5 juli
Het Hoflaan Wandelconcert

Vrijdag 5 juli, 16,00 uur Het Hoflaan Wandelconcert - Orgels
én glas in zicht Lezing door Laura Roscam Abbing rondom
glas in de architectuur met aansluitend glaswandeling. 20:00
uur orgelconcert door Wouter v.d. Wilt in Lambertuskerk en
na wandeling door Eric Koevoets in Hoflaankerk. H.-Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3, Rotterdam-Kralingen. Vrije
toegang, collecte.

Zaterdag 20 juli
Rotterdam Zingt op het Schouwburgplein!

Rotterdam Zingt is het gratis toegankelijke evenement dat
iedereen op zaterdag 20 juli uit volle borst laat meezingen. Of
je nu zuiver zingt of zo vals als een kraai dat maakt niet uit.
Van samen zingen word je blij! Het is zelfs wetenschappelijk
bewezen. De altijd gezellige Wannebiezz openen om 19.00 uur
het meezingfestijn op het Schouwburgplein! Na dit optreden
betreden de sfeermakers het podium en onder begeleiding van
de energieke presentator is het tijd om de keeltjes te schrapen
en heel Rotterdam te laten meezingen. Op het repertoire staan liedjes die
iedereen kent, van You’ll never walk alone tot Diep in mijn hart, van Duncan tot Marco en van Abba
tot Beatles. De teksten worden naast de sfeerbeelden op de aanwezige ledschermen geprojecteerd,
er worden vrolijke attributen uitgedeeld en er komen muzikale gasten voorbij! Rotterdam Zingt!
Het evenement waarbij het publiek de ster is! Volg ons via www.facebook.com/rotterdamzingt
Rotterdam Zingt! Zing je mee?

Woensdagen 10, 17, 24 en 31 juli en 14 en 21 augustus
RTM-combitochten

Rotterdam Willemsplein, rondrit Rotterdam, Carnisselande - Nieuwe-Tonge
- RTM Ouddorp v.v. (elektrische tramrit,
busrit, stoomtramrit en rondvaart met historisch materieel). Reserveren: rtm.combitochten@gmail.com of 06-20082503.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Donderdag 29 tot en met zaterdag 31 augustus
Festival CuliNESSE: andere locatie, zelfde topsfeer

Van donderdag 29 augustus t/m zaterdag 31 augustus is de negende editie van culinair muziekfestival CuliNESSE. Met bekende artiesten als Guus Meeuwis, BLØF, Clouseau, K’s Choice, DI-RECT,
Douwe Bob, Waylon, Jett Rebel, Wulf, Davina Michelle. Maan, Niels Geusebroek, de Hermes
House Band en nog vele anderen. En tal van lokale restaurants met hun pop-up restaurants op het
culinaire strand. Culinesse, ditmaal aan de zuidzijde van het Nesselandestrand en het Oeverpark
aan de Zevenhuizerplas in Rotterdam Nesselande, verwacht 36.000 bezoekers in drie dagen. Meer
informatie over kaartverkoop: www.culinesse.nl.

Tot zondag 15 september
Bezoek Beeldentuin op Leefgoed de Olifant
Tot 15 september is er een prachtige
Beeldentuin op Leefgoed de Olifant, die
u gratis kunt bezoeken van woensdag
tot en met zondag 11.00-18.00 uur.
De ingang van de Beeldentuin is bij
Restaurant & theehuis De Dames, bij
de idyllische Werkhaven Hitland en het
prachtige Park Hitland. Zie ook elders
op deze pagina’s. Groenendijk 325,
Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel.
www.leefgoed.nl/agenda of tel. 0180323414.

Gratis naar Sinfonia Maritiem Festival

Eén van de leukste festivals van Rotterdam en nog gratis ook, speelt zich
zondag 30 juni af: het Sinfonia Maritiem
Festival. Het publiek kan genieten van
een wervelend programma, afwisselend op Plein 1940 en het water van de
Leuvehaven, met optredens van Scapino
Ballet Rotterdam, Codarts Circus, Codarts Jazz, spoken word artiesten, het
Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en
dj Maestro. Uiteraard is er horeca aanwezig. Het hoogtepunt is het Sinfonia
Maritiem Concert om 20.00 uur. Met het
orkest op een ponton in de Leuvehaven
geniet het publiek vanaf de drijvende
trappen, de tribunes op Plein1940 of op meegenomen stoeltjes en dekens van een spectaculair programma van
Sinfonia Rotterdam o.l.v. chef-dirigent Conrad van Alphen, samen met Shirma Rouse, operazangeres Jeannette
van Schaik, spoken-word-artiesten Barguijs en de Marokkaanse zangeres Rajae El Mouhandiz. (Op de foto:
Shirma Rouse, foto: Thareyck Martina)

Beeldentuin 2019 op Leefgoed
de Olifant groter dan ooit

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.

Met 16 deelnemers is de Beeldentuin
op Leefgoed de Olifant groter dan ooit.
De expositie is zeer gevarieerd en de
hele zomer gratis te bezichtigen. Het
is geopend van woensdag tot en met
zondag van 11.00 tot 18.00 uur. De
ingang is naast Restaurant & theehuis
De Dames met een heerlijk terras. Het
is een leuk idee voor een familiedagje
uit, waarbij u een tochtje met de fiets of
auto kunt maken langs de getijrvier de

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog
wat waard? Een open inloopdag. Voor
een gratis en 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.

FACET AZZ
FESTIVAL HILLEGERSBERG

28/29/30 JUNI

Powered by: Heineken

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel tel. 030-6063944.

2 nachten Half Pension
Hotel-Restaurant

€127,00 p.p.

Hof van Dalfsen

Gastvriendelijk & Sfeervol

2 nachten
Half Pension

€127,00 p.p.

BARRELHOUSE

JULES DEELDER
BORIS VAN DER LEK

HANS DULFER
BIG PETE AND THE IMPLOSIONS
VOF DE KUNST
EN NOG VELE ANDEREN
JAZZHILLEGERSBERG.NL

Haersolteweg 4 - 7722 SE Dalfsen - T. 0529-431818 - I. www.hofvandalfsen.nl

Hof van Dalfsen
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

Hollandse nieuwe bildtstars
en eigenheimers
bandjeverstandje.nl

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

aad
voorr
0
>3.00

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

0180
619 411

24 uu
rs
servic
e

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

CU

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

Viku Carpet cleaning

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

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

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.

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

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

stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

vloeren inspiratie
MULTIPLANK

extra rustiek,
22 cm breed,
15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in
5 kleuren
24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.

95

MEENEEM PRIJS

KLIK PVC

drager Rigid
toplaag 0,30 mm
4,5 mm dik
leverbaar in
4 kleuren
van 37.95 nu per m2

van vloer het zelf

STUNT
AANBIEDING

PVC
STUNT

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

inclusief leggen
en zelfklevende
ondervloer
95

19.

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.

95

TARKETT
DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2 voor maar

33.

95

15,5x77,5 cm, 14 mm dik,
eiken toplaag,
4 zijde mini velling
verkrijgbaar in diverse kleuren
van 79.95 nu per m2

39.

95

200.000m2 op
voorraad
Gratis reserveren en
breed assortiment

Wij zijn de
goedkoopste

Laagste prijsgarantie
en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND.
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

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

KLAASENVANDEURSEN.COM | VHZ WK 25

LAMEL PARKET

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

Bezigboek
Bezigboek is een doe-boek ‘voor niet
meer de jongste’. Het is het debuut van
schrijfster Ine Pfeil-van Rongen (73) en
bestaat naast verhalen en gedichten uit
taal- en woordspellen, kleuropdrachten,
raadsels en kwissen. Een lees-, doe-,
denk- en puzzelboek van 122 pagina’s.
Leuk om zelf mee bezig te zijn of cadeau te geven.

€ 19,95

Dinsdag 25 juni 2019
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Rotterdam en de zee

Rotterdam, de allereerste
kleurenfoto’s 1937-1945

‘Rotterdam en de zee’ is de
titel van een fraai geillustreerd boekwerk over vier
eeuwen passagiersvaart
van en naar Rotterdam.
Het is geschreven door
Eppo W. Notenboom en Bram Oosterwijk en uitgegeven bij
Uitgeverij Watermerk. De schrijvers hebben de passagiersvaart
ingedeeld in vijf tijdvakken. Het boek telt 160 pagina’s, is
zowel Nederlands- als Engelstalig en verscheen als hardcover
(harde kaft) voor 29,95. Ook mooi als cadeau of relatiegeschenk.

Uit de periode 1937-1945 heeft
het Stadsarchief Rotterdam niet
minder dan driehonderd bijzondere kleurendia’s teruggevonden.
Hieruit is voor dit boek een ruime
en diverse keuze gemaakt, aangevuld met bekende kleurendia’s
van Alphons Hustinx en Hugo Jaeger. Een prachtig boek van
de geschiedenis van Rotterdam. In kleur, waar we zwartwit
gewend waren.

€ 20,00

€ 29,95

Kussenhoes SS Rotterdam
Helemaal dol op het SS Rotterdam?
Haal ‘m in huis als kussenhoes! Nu
weer verkrijgbaar via ‘t Winkeltje.
Opgelet: bij bestelling van twee kussenhoezen of meer aangepaste verzendkosten!

€ 10,50

Gaaf hè, die nieuwe stationshal van
Rotterdam CS. Haal ‘m nu in huis als
kussenhoes! Weer verkrijgbaar via ‘t
Winkeltje. (Opgelet: bij bestelling van
twee of meer kussenhoezen gelden
aangepaste verzendkosten.)

Kussenhoes Euromast
Altijd al de Euromast bij u thuis willen
hebben Haal ‘m in huis als kussenhoes!
Nu weer verkrijgbaar via ‘t Winkeltje.
Opgelet: bij bestelling van twee kussenhoezen of meer aangepaste verzendkosten!

€ 10,50

€ 10,50

Kussenhoes Erasmusbrug
Als icoon van Rotterdam mag de
Erasmusbrug bij de Rotterdamse kussenhoezen natuurlijk niet ontbreken.
‘De Zwaan’ is weer leverbaar via ‘t
Winkeltje van De Oud Rotterdammer.
Opgelet:bij bestelling van twee kussenhoezen of meer gelden aangepaste verzendkosten.)

Kussenhoes Centraal Station

Kussenhoes Hotel New York/
HAL-gebouw
Het Hotel New York-gevoel bij je thuis?
Koop een kussenhoes voor op de bank.
Met een prachtige afbeelding van het
HAL-gebouw. Nu weer verkrijgbaar
via ‘t Winkeltje van De Oud Rotterdammer. (Opgelet: bij bestelling van twee kussenhoezen of
meer gelden aangepaste verzendkosten.)

Was getekend
Anton Pieck
Prachtig geillustreerd boek
met werk van de
beroemde tekenaar
Anton Pieck. De
tekeningen zijn gerangschikt op thema’s, zoals
oude ambachten, schilderachtige straatjes, feesten, stadsgezichten en wintertijd. Het boek heeft een harde kaft en telt 128
pagina’s. Ook leuk als geschenk!

€ 10,50

€ 10,50

€ 19,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,95

Rotterdam en de zee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

18,95

Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s 1937-1945 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

20,00

Kussenhoes SS Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

10,50

Kussenhoes Euromast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

10,50

Kussenhoes Centraal Station .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

10,50

Kussenhoes Hotel New York/HAL-gebouw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

10,50

Kussenhoes Erasmusbrug .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

10,50

Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

(Opgelet bij bestelling van 2 kussenhoezen of meer gelden aangepaste verzendkosten)
Was getekend Anton Pieck… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

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

19,95

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.
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Uitvaart basis € 2875,- Uitvaart compleet € 3750,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten, uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
plechtigheid en condoleance, condoleance boek, bloemen, koelingskosten,
kosten crematie, aangifte overlijden.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

HEERLIJK ONTSPANNEN
IN DE ACHTERTUIN VAN
ROTTERDAM

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

Ook dit is de Rotte
Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

WWW.OOKDITISDEROTTE.NL

www.bergscheplas.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar
EEN FOCUSKLINIEK VAN

`All you can eat` Wereldkeuken

Wij vieren feest!
Cathay bestaat 3 jaar!
Pijn aan uw heup kan een flinke
belemmering zijn. Onze orthopedisch
chirurgen dhr. M.J.N. Niggebrugge en
dhr. J.H.A. Antonis vertellen op woensdag
3 juli tijdens onze informatieavond over
de mogelijke oorzaken en de diverse
behandelmogelijkheden van heupklachten.

Informatieavond
heup

Geldig van dinsdag t/m vrijdag op vertoon van deze advertentie of Klantkaart.

3 juli 2019

Aanmelden kan via de website www.medinova.com/evenementen of
via onderstaand e-mailadres. Aan de informatieavond zijn geen kosten
verbonden, u bent deze avond onze gast. U kunt gratis parkeren op ons
parkeerterrein.

Specialist:

Dhr. M.J.N. Niggebrugge en
dhr. J.H.A. Antonis
Onderwerp: Heup
Datum:
Woensdag 3 juli 2019
Tijdstip:
17.30 - 19.00 uur
Locatie:
Medinova Kliniek Zestienhoven
Aanmelden: zestienhoven@medinova.com

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

In juli en augustus €10,00 korting
voor elke twee volwassenen

Daarom Medinova
· 100% verzekerde zorg
· Korte wachttijden
· Altijd dezelfde specialist
· Onze patiënten waarderen ons
met een 8,8 op Zorgkaart
Nederland

www.medinova.com

Ze zijn weer in het land

Hollandse Nieuwe vers van ‘t mes
vanaf woensdag 12 juni.
Ook dit jaar weer
Openings jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.

Viswinkel Hesseplaats
Hesseplaats 11b
Tel 010 2867520

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Binnenhof
Binnenhof 78c
Tel 010 7370866

Dinsdag 25 juni 2019
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Onverwacht begin van de vakantie
Sinds eind jaren ‘60 van de vorige eeuw hadden wij familie in
Spanje wonen. Ze woonden in Barcelona, later in Vidreras, een
schattig plaatsje zo’n kleine 20 kilometer landinwaarts. Ongeveer halverwege was een vakantiepark ‘Lloret Blau’. Daar had
de familie een eenvoudig vakantie-onderkomen. Door de familie
werd nogal heen en weer gereisd, maar pas in de voorjaarsvakantie 1974 gingen we zelf vanuit Rotterdam op pad naar het
zuiden. Nou ja, op pad…
Ons jongste kind was toen 8 maanden
en over de Route National, (de Route
du Soleil was nog in ontwikkeling),
leek ons niet erg comfortabel. Wagon
Lits had destijds auto-slaaptrein die
in de zomermaanden in Frankrijk 3
routes reed; naar Avignon, Narbonne
en naar Biarritz. Er waren couchettes
en slaap-coupees. Dit laatste vonden
wij met zo’n klein kind wel beter.
Voor ons was Narbonne als einddoel
het meest logisch.
Koeienbellen
Onze oudste dochter, toen 5 jaar, kon
zich, ook in de auto, altijd uitstekend
vermaken. Maar dit, die treinreis,

was toch was toch wel heel erg apart;
zoveel ruimte en vrijheid. Deze reis
hebben we enkele keren op deze
manier gemaakt. Maar intussen was de
‘Route du soleil’ gereed en daarmee
ook weer een andere uitdaging. We
kozen deze, voorlopig laatste keer, een
andere auto-route, aankomst in Biarritz. Een klein skihotel, oorspronkelijk
een klein kasteeltje. De kabelbaan
ging vlak naast ons hotelraam, maar,
nu diep in het voorjaar, werden we
gewekt door koeienbellen. We zijn
ook daar een paar dagen gebleven. In
Spanje zelf was het snikheet maar op
deze hoogte, zo’n 1800 meter was het
ongeveer 10 graden koeler.

Autoslaaptrein

Rijmpje
Maar nu! Voorjaar 1986 besloten
we weer eens met de trein te gaan.
Toevallig vierde deze tak van de autoslaaptrein een jubileum, ik denk 75
jaar. Tegelijk met de, ons toegestuurde, tickets werd ons dat meegedeeld
en kregen we ook een tip: stuur een
rijmpje van 4-8 regels, onderwerp: ‘de
auto-slaaptrein’ en je maakt kans op
het terugverdienen van de reissom…
Mijn man drong erop aan dat ik dat
zou proberen maar ik had totaal geen
inspiratie, bang een nietszeggend rijmpje op papier te zetten. Uiteindelijk
slaagde ik erin 4 regeltjes te produceren. Dat ging ongeveer zó:
“Met de autoslaaptrein naar het Zuiden op weg,
Dat moet je eens proberen zeg!
Ontspannen rijdt je dan op je bestemming aan,
en je zag meer dan op die saaie
autobaan.”

Hotel Mont Lloret

Beetje vreemd
Dát stuurde ik in en vergat het

vervolgens totaal. Had er ook niet
zo’n goed gevoel over want ik had
de naam ‘Wagon Lits’ niet genoemd.
Die trein vertrekt vanaf Station Den
Bosch. Als je daar aankomt wordt de
auto gecontroleerd op blikschade en
andere gebreken. Toen we ons meldden bij het loket werd er uitvoerig
gekeken op een formulier en naar
onze gegevens. Vervolgens moesten
wij even met de auto een beetje apart
gaan staan. Beetje vreemd. En toen: er
verscheen een heer met een certiﬁcaat
plus een boeket prachtige bloemen.
Het certiﬁcaat vermeldde het winnen
van de terug te ontvangen reissom!
En dát, met het simpele insturen van
die vier simpele regeltjes! Er werd
ook nog een foto gemaakt maar die
was voor het personeelsblad. Toen
ik er later naar vroeg kreeg ik daar
een afdruk van (overgenomen uit het
personeelsblad), maar die was zwaar
onderbelicht.
Onderweg hield ik de bloemen op m’n
schoot, de stelen gewikkeld in natte
watten en afgedekt met ‘n krant. Ergens in Navarra hebben we overnacht

maar ik weet niet meer precies waar
dat was, ik vermoed in Pamplona. Vervolgens dwars door Navarra richting
westkust, ‘Costa Brava’.
Bloemen
Op de hotelkamer in Lloret Blau ,
genaamd ‘Mont Lloret’, werden de
bloemen goed verzorgd, oude bloemen
eruit, maar dat waren er maar weinig.
Toen we na 14 dagen weer huiswaarts
gingen deden we ook de laatste exemplaren weg.
Via het kaartje aan het boeket achterhaalde ik de bloemist in ‘s Hertogenbosch en na thuiskomst heb ik
hem gecomplimenteerd met de goeie
kwaliteit van z’n bloemen.
Van het teruggestorte geld gingen we
een jaar later naar… Denemarken.
Gewoon, met de auto, ‘hoppend’ van
Kro naar Kro. Dat waren kleine hotels,
een beetje te vergelijken met de tegenwoordige B&B ‘s. Maar dat is weer
een ander verhaal...
M.A.W. van Beek - van Dop
maw.vanbeek@kpnmail.nl

298) Zangeres Heintje Davids neemt
weer eens afscheid. Wie zwaait haar
uit?

Door de lens van Hartog (298-299)
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 0647-775893. Als speciale aanbieding
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (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. Reacties reinw@telfort.nl
299) Flaneren en winkelen. Waar deden de wandelaars dat?
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Automobielbedrijf P.Troost & Zonen
500 occasions alle merken, alle prijsklassen.

Bekijk de auto’s online

www.troostautos.nl

Suzuki Baleno

Seat Leon

Volkswagen up!

Renault Clio

Toyota Aygo

Volkswagen Polo

Prijs € 15.950,- of 239,25 p/m

Prijs € 7.850,- of 117,75 p/m

Prijs € 6.950,- of 104,25 p/m

Prijs € 11.950,- of 179,25 p/m

Prijs € 7.950,- of 119,25 p/m

Prijs € 11.950,- of 179,25 p/m

 2018

 11.341 km

 2009

 126.036 km

 2012

 40.400 km

 2016

 23.929 km

 2016

 109.390 km

 2015

 71.564 km

Audi A1

Ford Focus

Kia Rio

Toyota Corolla

Audi A1

BMW X5

Prijs € 9.950,- of 149,25 p/m

Prijs € 10.950,- of 164,25 p/m

Prijs € 4.250,- of 63,75 p/m

Prijs € 4.950,- of 74,25 p/m

Prijs € 16.950,- of 254,25 p/m

Prijs € 52.950,- of 794,25 p/m

 2011

 79.443 km

 2012

 109.283 km

 2007

 113.827 km

 2006

 157.387 km

 2016

 31.465 km

 2016

 91.174 km

Volkswagen Polo

Opel Corsa

Audi A4

Peugeot 107

Seat Leon

Kia cee’d

Prijs € 13.450,- of 201,75 p/m

Prijs € 3.950,- of 59,25 p/m

Prijs € 18.950,- of 284,25 p/m

Prijs € 2.950,- of 44,25 p/m

Prijs € 4.450,- of 66,75 p/m

Prijs € 5.450,- of 81,75 p/m

 2016

 12.843 km

Mercedes-Benz
at

 121.784 km

Hyundai i10

 90.746 km

 2011

 216.223 km

 2006

 198.958 km

 2009

 179.753 km

Opel Corsa

Mitsubishi Outlander

Renault Twingo

Seat Ibiza

Prijs € 3.950,- of 59,25 p/m

Prijs € 4.450,- of 66,75 p/m

Prijs € 6.950,- of 104,25 p/m

Prijs € 1.950,- of 29,25 p/m

Automa

Prijs € 24.950,- of 374,25 p/m
 71.923 km

Kia Picanto

Prijs € 14.950- of 224,25 p/m
 2017

 4.694 km

Volvo XC70
at

Prijs € 7.650,- of 114,75 p/m
 92.729 km

 2009

 105.627 km

 2005

Renault Captur
at

Automa

 2005

 2014

at

Automa

 2016

 2007

 2007

 149.801 km

Suzuki Swift

 2015

 113.190 km

 2003

 259.785 km

Volkswagen Fox

Citroën C1

Prijs € 4.250,- of 63,75 p/m

Prijs € 7.950,- of 119,25 p/m

at

Automa

Prijs € 16.250,- of 243,75 p/m

 175.630 km

Automa

Prijs € 16.750,- of 251,25 p/m
 2015

 26.811 km

Prijs € 7.250,- of 108,75 p/m
 2008

 20.567 km

 2009

 93.618 km

 2016

 45.289 km

Peugeot 107

BMW X1

Mazda 2

Renault Clio

Ford Ka

Volkswagen Golf

Prijs € 5.650,- of 84,75 p/m

Prijs € 14.950,- of 224,25 p/m

Prijs € 15.450,- of 231,75 p/m

Prijs € 10.950,- of 164,25 p/m

Prijs € 7.450,- of 111,75 p/m

Prijs € 19.950,- of 299,25 p/m

 2013

 94.568 km

Dacia Sandero

 2011

 110.313 km

Ford Fiesta

 2018

 12.109 km

 2016

Kia Sorento

 62.756 km

 2013

 54.400 km

 2017

 41.192 km

Renault Clio

Opel Astra

BMW Z3 Roadster

Prijs € 7.750,- of 116,25 p/m

Prijs € 10.950,- of 164,25 p/m

Prijs € 4.250,- of 63,75 p/m

at

Automa

Prijs € 8.950,- of 134,25 p/m
 2015

 47.091 km

Hellevoetsluis
Christiaan Huygensweg 28-30
3225 LD Hellevoetsluis
T. 0181-312366
E. info@autobedrijf-troost.nl

Prijs € 9.750,- of 146,25 p/m
 2015

 7.740 km

Prijs € 11.950,- of 179,25 p/m
 2010

 204.693 km

Spijkenisse
Mizarstraat 2
3204 VG Spijkenisse
T. 0181-612667
E. spijkenisse@autobedrijf-troost.nl

 2013

 163.762 km

Spijkenisse
Faradayweg 10
3205 KS Spijkenisse
T. 0181-615533
E. kiaspijkenisse@autobedrijf-troost.nl

 2012

 104.105 km

 1997

Rotterdam
Giessenweg 70 – 72
3044 AM Rotterdam
T. 010-4264546
E. rotterdam@autobedrijf-troost.nl

 275.788 km
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De Beijerlandselaan was het
centrale feestpunt toen Feyenoord vorige eeuw de Europacup in
de wacht sleepte. Foto’s verzameling
Rein Wolters

In beslag genomen...

Illegale gokhuizen

Na jaren tobben voor een goede
verordening voor de aanpak van
de illegale seksclubs, kregen we
weer een nieuwe rage te verwerken. Illegale gokhuizen. En dat
bracht nog veel meer werk met
zich mee. Van een min of meer
dienstverlenend bureau (Bijzondere Wetten), waren we ineens
echte rechercheurs met aanhoudingen, voorgeleidingen en inverzekeringstellingen.
Wij moesten ons ook verdiepen in de
diverse gokspelen. Alleen maar een foto
toevoegen bij het proces- verbaal was niet
voldoende. De uitbetaling van winsten was
iets minder dan bij legale kansspelen, maar
daarvoor kregen de bezoekers gratis drank
en hapjes en dan is het al gauw veel gezelliger. Ik heb dat nog eens als oudste verbalisant moeten uitleggen op een rechtszitting.
De rechter dacht dat ik het roulettespel
verkeerd omschreven had.
Alle aanwezigen moesten gehoord worden
en daarbij kregen we assistentie van het
arrestatieteam om orde en beveiliging te
garanderen. Ook een aantal collega’s in
uniform waren nodig om aan te tonen dat
het een politie-inval was en geen overval.
Want voor dat laatste waren ze zeer beducht.
Op de speeltafels zaten plakkertjes, die correspondeerden met de contranummers op de
rever van de spelers. Want van de zenuwen,
moesten ze allemaal ineens naar het toilet.
Ook een vrouwelijke collega hadden we
nodig, want iedereen werd gefouilleerd. Dus
ook de dames. De spelers werden, tenzij niet
gesignaleerd, na verhoor heen gezonden.
Alles waar maar op gegokt kon worden
werd in beslag genomen. Het probleem
was, waar laat je die zooi. Wij, als afdeling,
waren onderhuurders in het E.N. Gebouw
en hadden maar een kleine kelderruimte
voor de kostbare spullen en de speeltafels
stonden in de gemeenschappelijke gang tot
ongenoegen van de medehuurders. Bij een
van de invallen ging de behandelende officier van justitie mee en ik vertelde hem over
ons bergingsprobleem. Hij vroeg om een
Stanleymes en sneed eigenhandig het speellaken van een roulettetafel en rolde dat op.
Zo doen jullie dat voortaan, want hier neem
ik genoegen mee. Wij gelukkig, maar ook
de beheerder van de Dienst der Domeinen,
waar het materiaal na maanden heenging,
werd er blij van.

Pinda’s
roosteren op kachel
“De Oud-Rotterdammer komt bij mij via de postbode. Vandaar dat mijn reactie wat later arriveert bij jullie,’’ mailt Jan Kamp (jkamp@home.nl). “Ik wil even reageren op de naam van het
frituurmeisje in de snackwagen naast de locomotievenloods tegenover de tramhalte Hillesluis. Zij heette niet Annie maar Tiny Kanters. Ze woonde toen naast de autorijschool van P.J.
Eversteijn aan de West-Varkenoordseweg 9.”
“Daarnaast stond in DOR ook een
bericht waarin Trees Kamp werd genoemd. Zij woonde in een benedenhuis in de Tweebosstraat 104. Later
verhuisde het gezin met acht kinderen
naar een bovenverdieping op 112.
Trees was het oudste kind. Waar zij
nu woont, weet ik niet. Met de helft
van onze grote familie heb ik geen
contact meer.’’
Verder: “De foto van het feestvierende publiek op de Beijerlandselaan betrof het winnen van de
Europa Cup door Feyenoord. Daar
kon ik niet aanwezig zijn omdat ik
voor de eerste en tevens de laatste
keer met mijn vrouw naar een voetbalwedstrijd was wezen kijken en
wel naar de Cup-finale in Milaan.
Wat niet wilt zeggen dat ik niet
meer met haar gehuwd ben, maar
wel dat zij niet van de voetbalsport
houdt. Ze ging wel steeds mee als
ik de marathon van New York ging
lopen. Ik heb daar vijf keer aan
meegedaan, waarvan drie keer met
Radio Rijnmond onder leiding van
Hans van Vliet. De ander keren
was ik in de Verenigde Staten bij
familie.’’
Monsternemer
De 72-jarige Nelly Kaptein
Kerpershoek (nellykerpershoek@
gmail.com) mailt: “Ik las het

De sloop van de Feijenoordstraat op het Noordereiland in 1975

stukje van Kruthoffer en Doll en
de Feijenoordstraat in De OudRotterdammer. Naar mijn weten
bestaat deze firma nog steeds. Mijn
grootvader, Adrianus Kaptein,
werkte daar als monsternemer. Hij
werd meestal Janus genoemd. Opa
was een kleine en pittige man, die
naast zijn werkzame leven zijn
vrouw thuis hielp met alles wat nodig was. Mijn oma kon bijna niets
meer vanwege reuma, waar vroeger
medisch vrijwel niets tegen te doen
was. Opa deed alles in het huishouden. Hij had ook suikerziekte, type
1. Toch was hem niets teveel.’’
En: “Ik herken het verhaal over die
proefmonsters, die opa weleens
mee naar huis nam. Dat waren linnen zakjes met een touwtje dichtge-

Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com
Kruispunt Hillesluis met links de locomotievenloods.

knoopt, vol met pinda’s die in de
koekenpan op de kachel geroosterd
werden. Dit speelde zich af in de
jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
Mijn opa en oma woonden in de
Frans Bekkerstraat in Charlois, nadat ze in Kralingen in de Rubensstraat weggebombardeerd waren.
Ik vond het erg leuk om het verhaal
van die olienoten te lezen en wat
roken die lekker.’’
Sjaak Bax (bax.sjaak@gmail.com)
ligt een tipje van de sluier op over
mijn klasgenoot Frans Hemerik.
“In het mijmerZUIDhoekje van
2 april las ik dat Frans Hemerik
uit de Paul Krugerstraat wordt
gezocht. Eind jaren zestig heb ik
met Frans gewerkt bij de Nieuwe
Matex, onderdeel van Phs. van

Ommeren. Hij woonde toen in
Hoogvliet, was getrouwd en had
een zoontje. Later is híj verhuisd
naar Roosendaal, waar ze ook nog
een snackbar hebben gehad. Hoe
het hem verder is gegaan, weet ik
niet.’’
Seksclub
“Leuk stukje over seksclub de Grot
en die foto erbij,’’ complimenteert
Piet Coy (pietbuur@planet.nl).
“Ik was vaste klant bij café Old
Taverne in de Westduelstraat en
waar je binnendoor in de Grot
kon komen. Het was toen nog een
discotheek. Er stonden ook spullen van duikvereniging De Grot.
Eigenaar was toen Aad den Braber.
Ik kwam daar vanaf eind 1966 tot
ongeveer 1974. Ik wist niet dat het
daarna een seksclub was geworden,
ik kwam toen meer in de horeca op
de Putselaan en omgeving. Ik ben
benieuwd of er nog meer mensen
zijn die zich deze tijd kunnen
herinneren.’’
Na mijn eerste ‘officiële’ bezoek
ben ik nog enkele keren in de Grot
geweest, want ik volgde de behandeling voor de toekenning van een
exploitatievergunning door de deelgemeente Charlois op de voet. Ook
een keer in gezelschap van collega
Diny van der Voorn van het Rotterdams Nieuwsblad. Zij had vrees
het etablissement alleen binnen te
stappen, dus gingen we op een donderdagavond samen. Terwijl zij exploitant John de Ruiter interviewde
had ik met een van de gastvouwen
een gesprek over de inhoud van
haar werk. Het werd een verhaal
met een interessante inhoud en daar
groeide een menselijk verhaal uit
over hoe zij terecht was gekomen
in het betaalde seksleven. Diny had
ook haar verhaal maar dan met een
andere insteek dan het mijne. Af
en toe werkten we samen ondanks
dat we concurrent waren. John de
Ruiter bleef zijn nering illegaal
voortzetten en overal in Rotterdam
opende andere exploitanten ook
film- en seksclub. Uiteindelijk liet
hij de business de business en sloot
voorgoed de deur van zijn club.
Reacties: reinw@telfort.nl
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werkten in het begin van de jaren 70
beiden bij D. Burger en Zoon. Hij is
getrouwd met Cilly Douma en woonde
in Pendrecht. Nadat ik in 1974 bij een
andere firma ben gaan werken heb ik
hem uit het oog verloren.
Ton van Doorn
ton.vandoorn@ziggo.nl

Foto’s gezocht voor expositie
De Historische Vereniging Prins Alexander (HVPA) organiseert op zaterdag
14 en zondag 15 september de expositie ‘(T)huis in de polde’ , over de
bouw en inrichting van woningen in de verschillende wijken van de Prins
Alexanderpolder. Aandachtspunten zijn: waarom is ervoor gekozen Ommoord op deze wijze te bouwen en waarom ziet Nesselande er totaal anders
uit? Hoe dachten de architecten en woonexperts over de inrichting van deze
woningen? Maar interessanter nog: hoe hebben de bewoners hun woning
daadwerkelijk ingericht? Door vele ontwikkelingen zijn woningen in de
loop der tijd flink veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de overgang van kolen
op gas, de opkomst van tv, pc en internet, maar ook aan nieuwe ideeën over
inrichting, enzovoorts. Om daarvan een goed beeld te kunnen geven, vraagt
de HVPA iedereen die in de Prins Alexanderpolder woont of heeft gewoond
om foto’s van hun interieur ter beschikking te stellen. Liefst van verschillende perioden. Dat kan digitaal of fysiek. Digitaal: de foto’s scannen in een
zo hoog mogelijke resolutie en deze mailen naar info@hvpa.nl. Als het erg
grote bestanden betreft, dan via de website WeTransfer.com. Fysiek: de foto’s
opsturen naar P. Fransen, Zanglijsterstraat 1169, 3084 NT Rotterdam. Noteer
s.v.p. achter op de foto’s het jaartal en uw huidige adres. De HVPA scant de
foto’s. Daarna krijgt u ze weer terug. Graag ook aangeven of de HVPA de
gescande foto’s mag bewaren voor haar archief, zodat ze wellicht op een
later tijdstip nog eens kunnen worden gebruikt. Een selectie van de foto’s zal
worden opgenomen in de expositie. De HVPA dankt u bij voorbaat voor uw
medewerking.

Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog
Op 13 juli organiseert de Documentatiegroep 40-45 van 09:00 - 15:00
uur in de Koningshof, Uiverlaan 20 te
Maassluis een boeken- en documentatiemarkt met als thema Tweede
Wereldoorlog, inclusief aanleiding en
gevolgen. Wij beloven een aantrekkelijk aanbod van leden van de Documentatiegroep. Aangeboden worden
boeken (inclusief regionale uitgaven,

met nadruk op Rotterdam), maar ook
originele documenten, kranten en
pamfletten over de Tweede Wereldoorlog. De entree is gratis.
Willem Oldenburg
lid 2827 Documentatiegroep 40-45,
tel. 06-27204300
Johan van de Velde
Gaarne kom ik in contact met mijn
oud-collega Johan van de Velde. Wij

Route Bus 47 en Bus 58?
Graag zou ik willen weten of er
iemand is die mij kan vertellen waar
bus 47 vroeger reed. Hij reed door
de Horsten in Zuidwiijk en had zijn
eindpunt in de Ravenhorst of Nederhorst. Wat was de route die hij reed en
wat was de route van bus 58 die van
de Jongkindstraat tot de Drakenburg
reed? Reacties zijn welkom.
Gerlinde Kramer
Ilpenstein 20
3085 DM Rotterdam
Kees de Haas
Ik ben op zoek naar Kees de Haas,
waarschijnlijk geboren in 1949, in verband met eenzoektocht naar naaste familie. Hij was in 1968 woonachtig in
een jongenshuis aan het Marconiplein
in Rotterdam. Zou u mij informatie
kunnen geven over dit jongens huis,
naam, contact persoon etc. Misschien
komt deze naam u bekend voor. Zou u
dan voor mij zijn geboortedatum kunnen achterhalen?

50+ bridge in Schiebroek
Wij zijn een gezellige bridgeclub die
elke donderdagavond na de vakantie
vanaf 19.30 uur in de Brasserie van
Schiehoven (Hamakerstraat) een
gezellige bridgecompetitie houdt. Wij
hebben plaats voor zowel alleenstaanden als voor bridgeparen, die zich
graag bij ons willen aansluiten. Wilt u
nadere informatie of u aanmelden bel
mij dan op tel. 010-4229486 of mail
naar a.van.dalen1@ziggo.nl Ton van
Dalen, Meidoornsingel 148, 3052 BT
Rotterdam.
Foto Henk Jorem
Henk Jorem uit 1936, was lid van de
voetbalclub Dindua te Rotterdam. Is
er iemand die een foto heeft waar hij
ook op staat?
J.P.J. Weijer
tel. 0182-740814

Muziekcassettes
Welke lezer kan ik een plezier doen
met mijn verzameling muziekcassettes, onder andere van Elvis, Ray Connif, Rob de Nijs, Willy Alberti, James
Last, Bill Haley, Paul Anka en vele
anderen uit de jaren ‘70 en ‘80?
P. v.d. Veer
tel. 06-25015047
Gusto
Ik heb bij het leegruimen van mijn
moeders woning allerlei spullen
gevonden van de Werf Gusto in
Schiedam, waar mijn vader meer dan
40 jaar werkzaam was. Ik zou graag in
contact komen met iemand die ik daar
blij mee kan maken.
L.G. ten Hoope - Heusdens
Pagasusweg 80 C
3067 KX Rotterdam
tel. 010-4420562 / 06-18875921
l.g.heusdens@gmail.com

Olga Sijtema
osijtema@gmail.com
Bleekneusjes
Na de oorlog ben ik uitgezonden naar
Sittard aan op te sterken. Ik dacht via
het Rode Kruis. Ik was 8 jaar. Wat
ik mij nog herinner is dat ik bij een
gezin zat waarvan de man politieman
was. Zou graag willen weten of er nog
mensen zijn die daar ook geweest zijn.
Ik woonde in de Bergpolderstraat.
Klaar van Druenen
Jankuis@kpnmail.nl

Diapresentatie in Oudheidkamer
Zaterdag 29 juni houdt de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal een diapresentatie met als titel ‘Kriskras door Rhoon en Poortugaal’. Aan de hand
van een groot aantal dia’s uit vroeger tijden wordt een tripje gemaakt door
Rhoon en Poortugaal.De presentatie begint om 14.30 uur. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, reserveren is helaas niet mogelijk. Bezoekers
kunnen dan gelijk voor de laatste keer een kijkje nemen bij de tentoonstelling
“Blik op de jaren zestig”. In de maanden juli en augustus zal de Oudheidkamer gesloten zijn om de medewerkers de gelegenheid te geven de nieuwe
tentoonstelling in te richten, die zal gaan over de Tweede Wereldoorlog. De
Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal.

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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DOR van 11 juni o.a. dat er te weinig
aandacht is voor de groep mensen
die als dwangarbeider naar Duitsland
werden afgevoerd. Gaarne merk ik op
dat in Rotterdam jaarlijks omstreeks 4
november er een herdenking is in het
Maasgebouw bij het Feyenoord stadion.
Daar komen nog overledenen bijeen
met familieleden en belangstellenden. De burgemeester van Rotterdam
spreekt daar dan ook. Mocht men daar
belangstelling voor hebben dan moet
men zich aanmelden bij de gemeente
Rotterdam waar vanuit men de uitnodigingen worden verzonden. Zelf ben ik
daar jaarlijks ook bij aanwezig.

Bombardementen
Regelmatig lees ik DOR over de
bombardementen in de wijk Feyenoord
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo,
ook in uw uitgave van 11 juni 2019.
Het bombardement op het gemeentelijk
Handelsterrein aan de Rosestraat/Enterepôtstraat heb ik van nabij meegemaakt. De woningen in de Rosestraat
vanaf het tweede pand vanaf de Gruyter
op de hoek met de Steven Hoogendijkstraat zijn door brand verwoest. Op
het handelsterrein hadden de Duitsers
vaten benzine opgeslagen. Deze werden
getroffen door het bombardement
waardoor er een vat brandend door de
lucht op het wooncomplex terecht is
gekomen. Vandaar verwoesting door
brand. Later is in de Oranjeboomstraat
een projectiel terecht gekomen op twee
panden gezien vanaf de Oranjeboomstraat en links van de Steven Hoogendijkstraat. Daar was een bakkerij - niet
van M&S - gevestigd, alsmede een
winkel van naar ik meen Levi met
tweedehands goederen. Zelf woonde
ik in de Oranjeboomstraat en verbleef
tijdens de aanvallen in het trappenhuis,
zoals dat gebruikelijk was bij alarm.

H.J. Derksen
h.j.derksen@kpnmail.nl

H.J. Derksen
h.j.derksen@kpnmail.nl
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Gerard Cox
Bij deze een reactie op de column van
Gerard Cox over Corrie Brokken en
Iwan de Messenwerper. Eerst even
over U of jij. Ik denk, de mensen, die
zichzelf met hun voornaam voorstellen,
die mag je ook tutoyeren, jonge mensen
t.o. oude mensen, uit respect altijd U.
Erg leuk, het stukje over Corrie Brokken. Als je bij iemand bent met een
computer: bij YouTube staat deze song
er verschillende keren op, was uit 1957.
Als jong meisje van 11 - 12 jaar was ik
een grote fan van haar, toen haar dochtertje Nancy geboren werd had ik gele
sokjes gebreid
en naar7 haar opgestuurd,
6
8
9

waarop ik een leuke reactie van haar
kreeg. Ook heb ik haar boek, waarin
zij haar leven beschrijft, wat niet altijd
even leuk was. Met de mannen had zij
het niet zo getroffen, ook de vreselijke
ziekte van haar enige dochter en toen
zij voor rechter ging studeren, werd ze
aan alle kanten tegengewerkt door de
mannelijke rechters, want een vrouwelijke rechter, dat kon toch helemaal
niet in die tijd. Ik heb veel bewondering
voor haar moed en doorzettingsvermogen.
Verder geniet ik altijd van je stukjes,
Gerard. Zo herkenbaar, altijd het eerste,
wat ik lees. Ik wens je verder nog veel
succes ermee en een mooie zomer !
Ria Niemantsverdriet
Ridderkerk
Ria25@telfort.nl
Wandelverenigingen
Ik las in de D.O.R. over de wandelverenigingen. Ik Joke de Heer (Mastenbroek) heb op de wandelvereniging Tenaco gezeten begin jaren ‘60, opgericht
door juffrouw Koster, Tenaco is later
over genomen door vereniging O.W.I.O
(ons wandelen is ontspanning). Toen ik
ging werken, ook op zaterdag, ben ik er
afgegaan (1964). Van de twee clubs heb
ik leuke herinneringen.

Kampioenschap Xerxes
Naar aanleiding van foto 296 in ‘Rotterdam gefotografeerd’ in DOR van 28
mei het volgende De foto is van het behalen van het amateurkampioenschap
van Nederland, seizoen 1961-1962 in Zuid-Limburg door Xerxes. Spelers op
de foto zijn onder anderen Hans Rijshouwer, Herman van de Heide en, Piet
Kriesch.

snojodik@kpnmail.nl
10
11

Jacques Plank
jacquesastrid01@gmail.com

KRUISWOORDPUZZEL
Joke de Heer-Mastenbroek

Ontroerend artikel (2)
In bovenomschreven onderwerp stelt
mevr.1A. Leermijer2 in ‘Tante
Post’
in
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Puzzel mee en win !!!
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Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer
een leuke prijs. Ditmaal geven we vijf keer
twee toegangskaarten weg voor het festival Culinesse aan de Zevenhuizerplas in
Rotterdam-Nesselande, dat op 29,30 en 31
augustus wordt gehouden. Culinesse, dat is lekker eten in combinatie met optredens
van bekende artiesten in een heerlijke ambiance op het strand aan de plas.
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van de puzzel
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dat velen aan de televisie gekluisterd
hield,
de
afgelopen
weken
en
luidde:
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Allemaal aan de buis voor onze Oranjevrouwen
47
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan voor DONDERDAG
4 JULI 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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50 goed.
51 En uit alle ingezonden goede oplossingen
52
53 we vijf prijswinnaars geloot die ieder
een exemplaar van het boek ‘Kanjer’ krijgen, de biografie van de Vlaardingse zangeres Rita Young. De prijswin54
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60
naars zijn: P.C. Kloof-Kerssen, Diana de Vos, G. van der Vis, Terry Meijer en E.M. v.d. Leer.
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75
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Rusland;
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(afk.); 22. lentemaand; 24. Holland; 27. vurig strijdpaard; 28. klooster met een abt; 30. naaldboom; 31.
badplaats in Duitsland; 32. omslag van een boek; 33. ratelpopulier; 35. dreadlocks; 37. nagerecht; 38. 38
Verticaal
mannetjeshert; 41. oogholte; 42. lage toon luidspreker; 44. geestdrift; 46. roofvogel; 47. staaf van goud;
strooifolder;
49. storend
geluid; (afk.);
50. snoekachtige
zeevis;
52.middenrif;
rivier in Rusland;
54.omroep;
schaaldier;
1.48.
plaats
in Noord-Holland;
2. lengtemaat
3. samentrekking
van het
4. christelijke
5. re- 56. telwoord; 58. strijder te paard; 61. bergweide; 62. sieraad; 64. meisjesnaam; 65. Griekse schapenkaas; 67.
clamedrukwerk;
6.
roofdier;
7.
republiek
in
Amerika;
8.
kleur
van
de
regenboog;
9.
oude
lap;
10.
maanstand
(afk.);
heidemeertje; 68. dun en mager; 70. zwaardwalvis; 72. boerderijdier; 73. beschermd watergebied in 47
76.
voor
kolen;belofte;
77. boomsoort;
78.zonder
hoffeest;
81. stoomschip
11.Nederland;
aardappelras;
16.inhoudsmaat
koeienmaag; 18.
plechtige
20. gewicht; 21.
glans;79.
23. hetzelfde;
denkbeeld (inval);
25.
(afk.); 82. met aftrek van (eraf); 83. plaats in Drenthe; 84. muurholte; 86. deel van een bloem; 87. fornuis.

bijbelse reus; 26. Baltische taal; 27. kraaiachtige vogel; 29. bladgroente; 32. radiotoestel met uurwerk; 34. aardkluit;
36.
kostbare edelsteen;
geheel gevuld; 39.2.muze
van het minnedicht;
40. bedehuis; 42. van
eerstehetlevensbehoefte;
Verticaal
1. plaats 37.
in Noord-Holland;
lengtemaat
(afk.); 3. samentrekking
middenrif; 4. christelijke omroep; 5. reclamedrukwerk; 6. roofdier; 7. republiek in Amerika; 8. kleur van de regenboog; 9. 54
43.
keurcorps;
45.
houten
drinkbeker;
46.
huid
of
schil;
51.
rivier
in
Utrecht;
53.
klein
slokje;
54.
malloot;
55. vlees aan
oude lap; 10. maanstand (afk.); 11. aardappelras; 16. koeienmaag; 18. plechtige belofte; 20. gewicht; 21.
stokje
geregen;
aarde
(grond); 57.
teken 25.
of signaal;
59.reus;
inwendig
60. moeilijk
te kraaiachtige
begrijpen zaak;vogel;
62. deel29. bladzonder
glans;56.
23.
denkbeeld
(inval);
bijbelse
26.orgaan;
Baltische
taal; 27.
groente;
radiotoestel
met uurwerk;
34. de
aardkluit;
36.67.
kostbare
geheel71.
gevuld;
39. muze
van
fiets; 63.32.
gesproken
voordracht;
66. godin van
dagenraad;
tuimeling;edelsteen;
69. zuinige 37.
verlichting;
uiting van
van het minnedicht; 40. bedehuis; 42. eerste levensbehoefte; 43. keurcorps; 45. houten drinkbeker; 46. 65
genegenheid;
73.
deel
van
gelaat;
74.
plaats
in
Gelderland;
75.
eenmaal
(ooit);
78.
Engelse
graanjenever;
80.
niet
huid of schil; 51. rivier in Utrecht; 53. klein slokje; 54. malloot; 55. vlees aan stokje geregen; 56. aarde
(grond);
teken
of signaal;
59.heilige
inwendig
geraakt;
82.57.
mobiele
eenheid
(afk.); 85.
(afk.).orgaan; 60. moeilijk te begrijpen zaak; 62. deel van fiets; 63. 72

2

32

3

43

6

59

44

23

45

80

29

19

47

70

56
52

13

54

39

16

86

5

6

7

8

13
17

23

19

24

33

25

39

35

44

27
32

36

37

41

42

45

43

46

48
50

49

51

52

55

56

61

57

62

66

11

21

31

40

10

20

26

30
34

9

14

18

29

58

68

73

59

70
75

79
83

60

64
69

74

78

53

63

67

82

11

4

12

gesproken voordracht; 66. godin van de dagenraad; 67. tuimeling; 69. zuinige verlichting; 71. uiting van
genegenheid; 73. deel van gelaat; 74. plaats in Gelderland; 75. eenmaal (ooit); 78. Engelse graanjene77
ver; 80. niet geraakt; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. heilige (afk.).
79

3

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. bewaarplaats voor documenten; 7. levensgezel; 12. brood van fijn tarwemeel; 13. gezongen toneelstuk; 14. familielid; 15. koninklijke landmacht (afk.); 17. frisjes; 19. benarde positie; 21. de dato
(afk.); 22. lentemaand; 24. Holland; 27. vurig strijdpaard; 28. klooster met een abt; 30. naaldboom; 31.
badplaats in Duitsland; 32. omslag van een boek; 33. ratelpopulier; 35. dreadlocks; 37. nagerecht; 38.
mannetjeshert; 41. oogholte; 42. lage toon luidspreker; 44. geestdrift; 46. roofvogel; 47. staaf van goud;
48. strooifolder; 49. storend geluid; 50. snoekachtige zeevis; 52. rivier in Rusland; 54. schaaldier; 56. telwoord; 58. strijder te paard; 61. bergweide; 62. sieraad; 64. meisjesnaam; 65. Griekse schapenkaas; 67.

pagina
20
		
Dinsdag 25 juni 2019

de laa

G EG A

ER
E
D
N
RA

D

door heel Europa - zomer 2019

www.dejongintra.nl/busreizen

reisorgan
te
is
es
2014 - 2015

2016 - 2017 - 2018

2019

llround
ie a
at

K
E
R
T
VE R

Excursie- en
Rondreizen.
aar op rij b
6j

P
O
=
OPtste plaatsen

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

Bel 0180 - 457 803
of ga naar ANVR-reisadviseur

