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Liftend op vakantie door Engeland
“Hè, hè, we zijn er uit. Het
wordt Engeland.” Teun Roos
en ik knikten elkaar opgelucht toe. We hadden lang
zitten piekeren, atlas erbij, de
voors en tegens tegen elkaar
afgewogen. Nog nooit hadden
we een lifttocht gemaakt
in het buitenland, maar op
aanraden van vrienden was
de keus op het Verenigd
Koninkrijk gevallen, toen nog
niet geplaagd door Brexit-toestanden. Trouwens, de hele
EU bestond nog niet, heette
nog de EEG.
”Als we Engeland kiezen, weet ik een
leuke manier om daar te komen. Mijn
vader kent een reder en die vaart met
fruitschepen vanuit Maassluis naar
Midden-Engeland. Laten we die man
benaderen. Wie weet, mogen we mee.”
We praten nu over 1962. Teun Roos en
ik, allebei over naar klas 4 van de Koningin Wilhelmina Kweekschool, aan
de Binnenrotte, naast de Laurenskerk,
maakten serieuze vakantieplannen.
Eerst hadden we een aantal weken
als vakantiewerker op de margarinefabriek van Van de Bergh en Jurgens
gewerkt, aan de Oranjeboomstraat,
en nu gingen we dat geld uitgeven
aan onze trektocht. Teun en ik togen
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De Fiducia waarmee de overtocht naar Engeland werd gemaakt

naar het kantoor van de firma Van
der Geest en legden daar uit wat onze
bedoeling was. De directeur reageerde
heel positief. “Jullie mogen, wat
mij betreft, met de ‘Fiducia’ mee. Je
betaalt de kok voor het eten en zorgt
zelf dat je in de haven bent als wij
Engeland weer verlaten. Elke week

komen wij daar en vertrekken weer op
donderdag. Afgesproken?”
Zo vertrokken we woensdag 8
augustus. Op de Nieuwe Waterweg
voelde ik me prima, maar niet zodra
waren we de pieren voorbij of het
kleine fruitscheepje ging alle kanten
op. De zee was erg ruig, het had stevig
gewaaid in de dagen daarvoor. Na
snel een slof belastingvrije Chesterfield te hebben gekocht voor fl. 4,20,
verdween ik rap naar mijn kooi en pas
de andere morgen, toen wij het waddengebied van de Wash Bay invoeren,
op weg naar de Engelse havenstad
Boston, in Midden-Engeland, liet ik
mijn gezicht weer bovendeks zien.
Verbazingwekkend
In het grauwe ochtendlicht werden
in een mistroostig landschap de
contouren zichtbaar van een kerk en
grote loodsen. Eerst moesten we door
een strenge douanecontrole: wat was
ons doel, wat kwamen we in Engeland
doen, enz. Daarna kon onze lifttocht
beginnen! Verbazingwekkend: automobilisten stopten soms uit zichzelf
en vroegen waar wij naartoe wilden.

Wacht voor Buckingham Palace

HOGE PRIJS
VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER
010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

Zo kwamen we de eerste dag in Cambridge, met die prachtige gebouwen,
in typische Engelse bouwstijl. Ik keek
mijn ogen uit. Ook zag ik een ruïne
van een kerk, waar in het midden een
dikke boom groeide. Het werd onze
eerste nacht in een Youth Hostel. De
‘vader’ vroeg de volgende morgen aan
iedereen: ‘Did you already done your
duty, this day?’ Eerst moest de Jeugdherberg in orde gebracht worden,
daarna konden we pas uitchecken.
Volgend doel: Londen
Na met diverse auto’s te hebben
meegereden, zette een vriendelijke
jongeman ons in een buitenwijk van
de stad af bij de Underground en we
namen de tube naar South-Kensington, in de wijk Chelsea, waar onze
Jeugdherberg in de buurt van de lange
Fulham Road lag. Daar maakten we
kennis met twee leuke meisjes uit
Australië, die als werkstudentes al
een hele tijd in Londen woonden. In
de vijf dagen dat we in the big City
bleven, was dat heel gemakkelijk,
want zij wisten de weg en konden ons
af en toe snel ergens heen brengen.

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

030-6063944 / www.mpo.nl

Veel highlights hebben we daardoor
bezocht: Piccadilly Circus, Big Ben,
Tower, Fleet Street, met de redacties
van veel kranten, Downing Street 10,
St.Pauls met de Whispering Gallery,
Buckingham Palace met de wisseling van de wacht en nog veel meer.
Beefeaters, als bewakers van de Britse
kroonjuwelen. Maar de wachttijd was
meer dan een uur en daar hadden wij
en de dames geen zin in.
Netjes in de rij
Tot slot bezochten we een stripteasetent in Soho, The New Geisha Show.
Ik herinner me nog dat er werd gedanst en geswingd op liedjes van Paul
Anka, ‘Hello Jim’ en ‘Give me a steel
guitar and a glas of wine.’ Wat me opviel bij de dubbeldeksbussen: iedereen
bleef netjes in de rij staan tot hij erin
kon, dat was later in Edinburgh wel
anders. Daar stoof iedereen gelijk naar
de ingang! Op 15 augustus was het:
Vaarwel Londen en verlieten we de
stad, richting het noorden.
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl
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4-wiel scootmobiel
Mercurius

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:

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
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Speciale actie: Rijbewijskeuring “75-plus” in ROTTERDAM
Iedere vrijdagmiddag (vanaf 19 juli a.s.) kunt u bij Medimark in Rotterdam
tegen een zeer speciaal tarief gekeurd worden voor de verlenging van uw
rijbewijs!
Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u gekeurd worden voor het rijbewijs
zonder afspraak! Een zogenaamd inloopspreekuur.
U moet dan wel beschikken over een zogenaamde ZD-code.
Deze kunt u alleen verkrijgen via www.cbr.nl en is noodzakelijk voor de keuring.
Rijbewijskeuring voor 75-plus voor slechts 35 Euro! (pinnen niet mogelijk)
U vindt de arts van Medimark aan de
K.P. van de Mandelelaan 30,
3062 MB Rotterdam (Brainpark-I).
T. 010 - 272 27 77
De metro en bus stoppen op loopafstand aan de Kralingse Zoom en er is ruime
gratis parkeergelegenheid. De koffie/thee staat klaar voor als u onverhoopt
even moet wachten.

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

> 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

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen en wordt

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.

010 - 24 29 810

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig
Bel ons voor meer informa�e
of kijk op www.Brommobiel.nl

Eerlijke mobiliteitsoplossingen voor als u uw auto rijbewijs niet (meer) hee�.

Garage L. Both
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl
Tel. 0180-661551
E-mail info@brommobiel.nl
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Met bus 48 drie kwartier onderweg
Met de komst van de Noord-Zuid-metrolijn, in 1968, verdwenen veel buslijnen in Rotterdam. Beginpunten werden vooral geconcentreerd rond het Centraal Station en Zuidplein. De metro was echt de
ruggengraat van het openbaar vervoer geworden, aangevuld met een waaier aan tram en buslijnen.
In 1983 kwam daar de Oost-West-lijn nog eens bij en weer sneuvelden een aantal bus- en tramlijnen. Ondanks alle veranderingen bleef buslijn 48 een prachtige verbinding door het oostelijk deel
van Rotterdam Noord en Zuid.
Met de invoering van lijnnummers bij
de RET per 1 november 1953 (daarvoor gebruikte RET letters), was lijn
48 een route van Schiedam Centrum
naar Vlaardingen Centrum. Met de
herzieningen rond de invoering van
de metro in 1968 werd alles anders
en werd lijn 48 vanaf november 1967
een rit van station Lombardijen naar
de Honingerdijk, het begin van een
glansrijke, succesvolle route. Via
Hordijkerveld, Rijeroord en Groenenhagen kwam de bus langs het Prinsenplein, het eindpunt van lijn 2 en 12.
Vervolgens werd langs Zomerland het
verkeersplein bij de Brienenoordbrug
bereikt. Daarna volgde de bus de A16
naar de overkant, om te eindigen naast
het beginpunt van tramlijn 1 naar
Schiedam. Al een jaar later besloot de
RET de ‘48’ te verlengen; via Kralingen en het Lage Land van de Alexanderpolder naar station Alexander. Een
geweldig mooie route, die gemiddeld
elke tien minuten reed en van begin tot
eind wel 45 minuten kon duren.
Populair

Ondanks de populariteit van de lijn
waren er maar weinigen die de hele
route namen. Het was een interwijkse
busverbinding. Met tram, metro en
na invoering van de strippenkaart,
die ook in de trein in het Rotterdamse
vervoersgebied geldig was, kon je
veel sneller van Lombardijen naar
Alexander dan met de 48 via al die
verschillende wijken. Opmerkelijk
was het dat, hoewel de lijn door drie
zones reed, je toch maar maximaal
twee zones hoefde te strippen.
Met de invoering van de strippenkaart,
in 1980, die toen slechts vijf gulden
voor vijftien strippen kostte, kon je
dus voor (drie strippen) 1 gulden (0,45
eurocent) een fraaie sight-seeingtour
door Rotterdam Oost maken.
In 1978 was de lijn weer verder
verlengd, naar de Binnenhof in Ommoord. Het vervoer naar Ommoord
had een enorme vlucht genomen. Lijn
37, van CS naar Ommoord, was in de
spits overvol en reed elke drie minuten
en soms met twee bussen achter
elkaar. RET huurde zelfs tijdelijk
bussen bij touringcarbedrijven om de

CCtje Tennis

c foto burosolo.nl

Wat was dat Wimbledontoernooi toch weer een heerlijke
twee weken genieten. Het
neemt een bijzonder plekje
in beslag in de stroom aan
sport die in deze tijd ons deel
is. Ik moet bekennen dat ik
qua tennis er bijzonder laat
bij was. Tennis was iets voor
rijke mensen, die speelden
dat in sjieke witte kleding
op de Enk. En op de Enk, dat
tennispark, kwamen wij enkel
‘s winters, als het lekker
had gevroren en alles in een
schaatsbaan was veranderd.

Cox Column

Behalve dan dat aan de Enk ook het
theaterzaaltje van onze parochie, de
Heilige Kruisvinding, was gelegen. Dat
zaaltje heette Spes Bona, en daar heb
ik mijn eerste toneelstukken gespeeld,
met onze toneelvereniging, die om
de een of andere duistere reden ‘the
Waves’ heette. Die stukken waren
allemaal heel erg katholiek en werden
geregisseerd door pater Hogema. Ik
heb daar de beste herinneringen aan.
Maar tennissen, nee, dat was voor ons
soort mensen niet weggelegd. Toen

reizigersstroom het hoofd te bieden.
De verlenging van de 48 was erg
welkom. Het was de voorbode voor
wat een paar jaar later (1984) door de
Oost-West-metrolijn werd overgenomen, althans tussen Kralingse Zoom
en Ommoord.

Buslijn 48

Omleidingen
In de jaren van de metrobouw werd
lijn 48 door talloze omleidingen
geplaagd. Vooral in Kralingen, waar
onder de bestaande bebouwing en
dwars door de wijk heen de metro
werd aangelegd, leidde het vaak tot ergernissen. De buschauffeurs kwamen
soms zelfs voor een wegversperring te
staan die ze nog niet kenden. Gelukkig
was er altijd een passagier die het
wel wist en bereidwillig de chauffeur
hielp. Ook werd dan weleens een halte
onbedoeld overgeslagen. Zeker als
je in Kralingen moest zijn, was het
toch handig vooraf aan de chauffeur
te vragen waar je eruit moest. Drukste
halte hier was de Chris Bennekerslaan,
waar het tijdelijke eindpunt van de
tramlijnen 3, 8 en 9 was gemaakt.

begin jaren zeventig het grote ABNtennistoernooi begon in Ahoy was ik
wel erg geïnteresseerd. Ik denk dat
het bij de tweede aflevering was dat ik
werd gevraagd, ik was natuurlijk al een
beetje beroemd, of ik scheidsrechter
wilde zijn bij een tussendoorpartijtje,
het geheel had toen nog een ludieke
kant, een dubbel van Arthur Ashe en
Wim Suurbier tegen Tom Okker met
mijn vriend Willem van Hanegem.
Maar ik kende de telling nog niet eens.
Dus stond er stiekem een official onder
aan de Umpirestoel en die zei me voor,
die voor mij nog raadselachtige cijferbrij: “Nu is het 15 nul, nu is het veertig
nul, nu is het deuce…”, enzovoorts, ik
denk dat in deze dagen iedereen die telling wel kent. Ik liet Willem en Okker
natuurlijk winnen, de official fluisterde
dan bijvoorbeeld “Voetfout” bij een
service van Ashe, die daar dan heel
vreemd van opkeek. De mensen op de
tribune hadden reuze pret, vooral toen
ik aankondigde dat de volgende partij
zou gaan tussen Stevie Wonder en Jules
de Corte. Ik heb nog een mooie foto
van de prijsuitreiking, want het ging
toch nog om een geldbedrag dat ze
onder elkaar verdeelden. Nee, ik kreeg
niks. Ik heb dat jaar aldaar de grote

Ondanks de komst van de metro
mocht lijn 48 blijven en werd in 1993
tijdens de spitsuren zelfs verlengd van
Lombardijen naar Zuidplein.

lijnen opgeheven. Het gaat te ver hier
alle wijzigingen te beschrijven, maar
de geïnteresseerden wijs ik graag op
de website van het ROVM.

Opgeknipt
De rijtijd van de oude 48 was in het
almaar drukkere verkeer steeds langer
geworden en dat leidde tot flinke
vertragingen en daarmee veel ergernis
voor z’n reizigers. In 1996 werd de
lijn in drie delen geknipt en bleef de
48 rijden tussen Zuidplein/Lombardijen en Kralingse Zoom, samen met
de nieuwe lijn 47 die een andere route
nam tussen de eindpunten. Een nieuwe
46 reed nog Kralingse Zoom-Ommoord. Tot november 2002 mocht de
48 blijven rijden en werd toen samen
met de 46, 47 en nog wat andere bus-

Verandering
In 2003 kwam het lijnnummer 48
terug tussen CS en de Keizerswaard,
maar het was toch niet de lijn van
weleer. Sinds 2014 is buslijn 48
nergens meer te bekennen. Wel zijn
er weer meer tramlijnen gekomen die
ook veel wijken met elkaar verbinden.
Bezuinigingen en effectievere inzet
van mens en middelen, maar ook het
almaar toenemende autoverkeer doet
openbaar vervoer veranderen.

Australiër Rod Laver nog zien spelen,
voor zover ik weet de enige die twee
maal Grand Slam heeft gehaald, winst
in alle vier de grote toernooien in een
kalenderjaar.
Wimbledon begon toen ook op de TV
te komen en ik raakte verliefd op de
sport. Toen waren er nog andere grote
Australische spelers, bijvoorbeeld Roy
Emerson. Wat dat betreft doet Australië
al jaren niet meer mee, ik begrijp niet
hoe dat kan. De Amerikanen kregen de
overhand, met Jimmy Connors, bijgenaamd ‘Jimbo’ en later Mc Enroe. En
toen de grote Zweed Björn Borg. Als
je opnamen ziet van die tijd dan is dat
heel ander tennis dan vandaag de dag.
Ze serveren en rennen als een bezetene
naar het net om het meteen af te maken, het zogenoemde ‘Serve- volley’.
Wij zaten eens een zomer in Menton
tijdens Wimbledon. Daar was op het
strand ook een leuk Zweeds echtpaartje
met een dochtertje, die ons leerde dat
“Jij bent mijn vriendje” in het Zweeds
is: “Du es mien kompies”. (Ik schrijf
het vermoedelijk niet goed.) Op een
middag nodigde de man mij in hun
appartement uit om naar een wedstrijd

John F. Stevens
John.Stevens@ns.nl

van Borg te kijken, ik weet niet meer
tegen wie. Ze zeggen dat Zweden
koudbloedig zijn, maar deze vloog, na
elke briljante slag van Björn en na elk
punt dat hij maakte, naar het televisietoestel en begon dat uitgebreid te
kussen onder het uitroepen van “Du es
mien Kompies..!”
Ik heb dit jaar weer genoten, vooral van
Federer. Hij is absoluut de beste van
allemaal, des te ergelijker dat ie niet
won. Al kan Djoko er natuurlijk ook
wel wat van.
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Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese
met een zachte binnenlaag.

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
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plakken meestal
overbodig
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VERGOEDING

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

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

door uw
zorgverzekeraar

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl

JOKE DUBBELT

Vanaf € 350,=

UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

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

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Gemino 30
Rollator
Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?
De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

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

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

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
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Nr. 193

Mooie verhalen over mysterieuze bunker
Niet verwacht, toch gekregen. Dat gold voor de vele inhoudelijke reacties op de
Ken je dit nog-foto van de bunker ‘in aanbouw’ aan de Stadhuisstraat. Leest u zelf
maar op deze pagina, waar voor tal van ons nog onbekende feitjes en anekdotes
voorbijkomen!
Ruud Kuipers: “Dit is de bouw van de atoombunker in opdracht van de PTT nu (KPN) onder
de Coolsingel tussen het stadhuis en het oude
postkantoor. De bunker fungeerde als telefooncentrale, zodat de communicatie van alle sectoren
in Nederland kon doorgaan, ook bij een crisis of
oorlog. Toen de dreiging van de Koude Oorlog
voorbij was, werd de bunker vanaf 1990 gebruikt
voor het nationaal noodnet. Laten we hopen dat
we het nooit nodig hebben.”
Ron Spek: “In de rubriek Ken je dit nog nr.193 is
de foto geplaatst van de bouwput tussen het stadhuis en het postkantoor. Ik heb hier als jongeman
gewerkt in de werktuigbouw van de atoombunker
via de Firma Wolter & Dros, met als chef-monteur Louis de Zwart. Het was begin jaren tachtig
en ik was net weer uit militaire dienst. Het was
een heel speciale klus. Alles moest atoombomproef gemonteerd worden. Wij maakten daar de
klimaatinstallatie. Er zijn maar weinig mensen
die enig idee hebben wat daar onder de grond zit.
Acht jaar geleden werkte ik op de brandweerkazerne Baan als Wachtcommandant en vertelde
ik menigeen uit de ploeg bij een oriëntatie in het
centrum wat daar onder de betonnen ventilatiekanalen gebouwd is. Ik ben ondertussen nog steeds
werkzaam als brandweerman, maar nu op de
zuidoever van de stad.”
Peter J. den Tek, gepensioneerd teamleider beveiliging Stadhuis 45 bij de gemeente met bijna 40
dienstjaren: “Dit is de Stadhuisstraat in de jaren

zeventig. De foto is genomen vanaf de bovenste
etage of het dak van het Stadskantoor Rodezand
14. Dit gebouw is er niet meer. Op de achtergrond
zie je de winkels van het Holbeinhuis Coolsingel.
Geen van die winkels zit er nog. De lantaarnpalen
zijn een paar jaar terug vervangen door nieuwe
palen, bij de renovatie en doorsteek van de Coolsingel. Die is bijna af trouwens. Het model is dus
behoorlijk lang meegegaan. Rechts, net naast de
poort van het Stadhuis, zien we vier personenwagens. Dienstauto’s van het Stadhuis. Twee zwarte
Mercedessen (met chauffeur Willem Eerland en ?
Vermaas), een goudkleurig/beige Peugeot (chauffeur Ton van Dis of ? Slieker). De andere donkere
auto is waarschijnlijk de directiewagen van het
GEB. De auto van de burgemeester staat er niet
op (chauffeur Stigtenhorst). Alle dienstauto’s waren van de ROTEB en de chauffeurs waren daar
ook bij in dienst. Later zijn deze naar het Stadhuis
overgegaan, maar de auto’s gaan nog steeds via
de Roteb. Links zie je het toenmalige Postkantoor
en rechts het Stadhuis. De bouwput was diep. En
niet gewoon diep, maar ettelijke etages diep. Het
is NIET de atoombunker van het Stadhuis. Wat
dan wel? In de jaren 70 vond de PTT dat er een
NCO moest komen. Een Nucleair Chemisch Onderkomen. Alle verbindingen (NOOD) moesten
blijven werken in het geval de Russen maandag
tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur onuitgenodigd op bezoek zouden komen. Binnen was
uiteraard de modernste communicatieapparatuur,
waren toiletten, een keuken, douches, vergader-,
werk- en slaapruimten en noodrantsoenen. Bo-

Ken je dit nog?

Nr. 195

Ken je dit nog? Weet u hoe dit gevaarte heet dat hier in één van Rotterdams bekendste havens ligt? Weet u
waar het voor werd gebruikt? Herkent u één van de gebouwen in de omgeving? Dat zijn heel veel vragen,
waar u vast wel iets mee kunt en iets over heeft te vertellen. Stuur ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, zodat we er weer een mooie pagina met reacties over kunnen maken! Schrijf naar info@deoudrotterdammer.nl of per post naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan
den IJssel. Reageren via www.deoudrotterdammer.nl mag ook. Daar is de foto ook groter te bekijken.

venop was een hobbel. Ideaal voor skateboarders.
Er stonden twee kunstwerken en als je goed keek
zaten daarin twee luchtﬁlters voor de ondergrondse bunker. In 1990 hadden de Russen geen zin
meer om op bezoek te komen. De bunker werd
omgebouwd tot noodvoorziening, mocht hier of
daar het telefoon- en communicatienet uitvallen.
Misschien hadden we er kort geleden wat aan
gehad bij de storing bij KPN. Maar goed, tijden
veranderen en de bunker en het postkantoor zijn
niet meer nodig. Een paar jaar terug werd besloten van de Coolsingel een boulevard te maken
met de Stadhuisstraat weer in directe verbinding
tussen Coolsingel en Rodezand. De hobbel met
het kunstwerk werd verwijderd. Het dak ging
eraf en de bunker, net onder het maaiveld, is
gewoon gebleven. Zand erover en je ziet er niets
meer van. Over een paar honderd jaar goed voor
archeologische opgravingen. Veel mensen denken
dat het de atoombunker van het Stadhuis was. Dat
is niet zo heel vreemd. Toen in de jaren zestig de
metro werd gebouwd, moesten de ondergrondse
stations gebruikt kunnen worden als schuilkelder
met bijbehorende voorzieningen. In het station
Stadhuis kwam een ruimte over de volle lengte
tussen het Stadhuis en het metroperron. Wat zat
er in? Toiletten, douches, keuken, slaapruimten,
noodtelefoonvoorziening, een noodhospitaal en
ﬁetsen om stroom op te wekken. Noodrantsoenen
niet te vergeten. Via de kelder van het Stadhuis
kon men erin en wat nu nog resteert, is een klein
stukje gang met een grote dubbele ijzeren deur
die piept en kraakt. Sommige ambtenaren of hun
kinderen zijn in die geheime gang geweest en we
hebben er met nog een paar collegae een ware
happening van gemaakt. Hier en daar een loopje
met geschiedenis genomen, maar dat niet verder
vertellen, net zoals de spoken die in de bunkers
zitten. We hebben ze echt gezien… Bij de verbreding van de perrons is de echte Stadhuisbunker
gesloopt. De noodrantsoenen zijn nog tot een jaar
of acht terug opgeslagen in een stofﬁge ruimte in
de kelder van het Stadhuis. Daar moesten ze ook
weg, dus afvoeren naar de ROTEB. Trouwens: de
erwtensoep en hutspot met klapstuk in de blikken
smaakten nog net zo als in dienst en het krentenbrood, of meer krenten met hier en daar brood,
was ook nog meer dan prima. En de lepel kon nog
steeds rechtop in de soep staan. Mannen, komt u
dit bekend voor? Mij wel! Mijn haar is dan wel

wat minder, maar dat komt zeker niet door deze
45 jaar oude noodrantsoenen. De bunkers zijn
er niet meer. In Arnhem is er nog wel een bijna
intact, zo’n NCO-bunker die als tweelingbunker
van die van de Coolsingel niet zou misstaan.”
Rolf Schmeink: “Tijdens de bouw van de atoomkelder werd er zeer geheimzinnig over gedaan,
Er is nimmer een bord geplaatst van ‘hier is in
aanbouw’.”
Rob Siersema: “Deze raadplaat betreft de bouw
van het NCO of anders gezegd de atoombunker
van de PTT in de Stadhuisstraat. Dit is in de jaren
zeventig gebouwd. Naast militaire maatregelen moest tijdens de Koude Oorlog ook het
belangrijkste deel van de burgerlijke communicatiekanalen worden beschermd. De PTT was
verantwoordelijk voor de telefonie in Nederland
en ontwikkelde een speciaal mini-noodnet. In
oorlogstijd zou men het hoofdnet afkoppelen en
dit beveiligde noodnet inschakelen. Het net werd
bewaakt door 23 districtscentrales. Deze centrales
waren zodanig geplaatst dat bij uitval van één van
de centrales de rest het overnam. De PTT bouwde
daarom voor zijn districtscentrales zogeheten
Nucleair Chemisch beveiligde Onderkomens
waar 25 personen het veertien dagen konden
uithouden. Deze NCO’s van 25 bij 25 meter
waren gevestigd in ondergrondse bunkers van
gewapend beton. De districtsbunkers en het mininoodnet waren ook beveiligd tegen de beruchte
elektromagnetische puls (EMP) die vrijkwam bij
atoomexplosies en elektrische apparatuur onklaar
maakte. Destijds was ik lid van een beveiligingseenheid (BV), een onderdeel van de BZB (bedrijf
zelf bescherming) van het gebouw Coolsingel en
in die hoedanigheid belast met het versterken van
de portiersdiensten. Dat was in de tijd dat de Molukkers diverse ongeregeldheden veroorzaakten.
Samen met Rob Gravendijk moesten wij ‘s nachts
de portier assisteren, maar mochten wel gaan slapen in het NCO. Lagen we heerlijk op de bedden
beneden in de bunker, zegt Rob ineens: “Als nu
een atoombom gegooid wordt, zijn wij de enige
overlevenden”. Gelukkig is alles goed gebleven,
zijn er geen overvallen geweest en geen bommen
gegooid. De nooduitgang op de Coolsingel is
weggehaald en de bunker is ontmanteld.”
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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

Aanbieding

Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Familie bucket kibbeling +
Familie bucket friet en
2 sausjes
voor slechts

va. € 1750,- All-In

€ 12,95

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.

In de hele regio Zuid-Holland

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
Schinkelse Baan 6 •
2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl
www.welzijnswarenhuis.nl

 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

VLOEREN INSPIRATIE
MULTIPLANK

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

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

47.

19.

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

95

95

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

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

9.

95

MEENEEM PRIJS

24.

95

STUNT AANBIEDING

PVC STUNT

inclusief leggen
en zelfklevende
ondervloer

TARKETT
DRYBACK

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

33.

95

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT
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 29

LAMEL PARKET

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Ons beste advies in situaties waarbij
de erﬂater moeilijkheden verwacht bij
de afwikkeling van een nalatenschap
is duidelijk te zijn. Onterft u een kind,
schrijf dan in het testament waarom u
dat doet. Geeft u een kind meer dan de
anderen, leg dit dan uit en als u spullen
uit uw huis per codicil of testament
toekent, motiveer dan uw besluit. Het is
voor de onterfde of ontvanger van een
kleiner bedrag duidelijker en iets minder onbegrijpelijk als ze de gedachte
achter die beslissing kennen en hier niet
naar hoeven te raden. Of erger: om er
vervolgens aan te twijfelen en ruzie te
gaan maken of het afwikkelingsproces
te frustreren. Ookt bij goed voorbereide
erfenissen kunnen erfgenamen in zulke
situaties nog steeds boos of ontevreden
zijn, maar het is prettiger als ze tenminste de reden weten. In gevallen met
minder duidelijkheid lopen onze kosten
op, omdat over alles gecommuniceerd
moet worden, per telefoon, e-mail of
in persoon. En ook bij ons is tijd, geld.
Wanneer we onze klanten goed kennen,
omdat we bijvoorbeeld het testament
hebben voorbereid, we een tijd lang de
aangifte inkomstenbelasting hebben
gedaan of andere zaken voor hen hebben opgelost, kunnen we de motivatie
van besluiten zelf nog wel verwoorden,
al blijft het een tweedehands verhaal.
Kortom: bereid een nalatenschap goed
voor en laat geen eindjes open. Helemaal tevreden kunt u erfgenamen en
zeker rupjes-nooit-genoeg nooit krijgen,
maar u kunt ze wel laten weten waarom
u nalaat zoals u dat heeft vastgelegd.
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Mijn erfenis naar goed doel
Ik ga een erfenis van een
tante krijgen. Na de verkoop
van haar woning en een aantal zaken uit haar inboedel
blijft er voor mij en mijn zus
een flink bedrag over, waar
we erfbelasting over moeten
betalen. Zelf heb ik geen kinderen en de erfenis van tante
ook niet nodig. Kan ik deze in
plaats van zelf te accepteren
direct doorgeven aan een
goed doel zodat we erfbelasting besparen?
Nee, dat kan niet. Wanneer u namelijk
uw erfenis verwerpt, zouden uw
kinderen als uw plaatsvervullers
in aanmerking komen om te erven.
Omdat u die niet heeft, kijkt de wet
naar de volgende(n) in lijn en erft
niet het goede doel, maar uw zuster.
Verwerpen van uw nalatenschap is
dus niet de oplossing.
Wat wel kan, is de erfenis van tante
accepteren en dan schenken. De erfbelasting is wel fors. U heeft maar

Toepassen heffingskorting
Op het moment dat u de eerste AOW
en pensioen gaat ontvangen, krijgt
u ook de vraag waar u de hefﬁngskortingen wilt laten toepassen; bij
de AOW of bij het pensioen. De
vuistregel is dat de korting op de te
betalen inkomstenbelasting het beste
toegepast kan worden bij het hoogste
inkomen. Op die manier maakt u
optimaal gebruik van de hefﬁngskortingen. Is uw pensioen hoger dan
de AOW, dan lijkt het logisch bij het
pensioen de hefﬁngskortingen te laten toepassen. Doet u dat niet en doet
u vervolgens aangifte inkomstenbelasting, dan wordt alles weer recht
getrokken. De vraag is dus: liever een
hoger netto inkomen nu en later meer
bijbetalen of nu iets minder netto
inkomen en later minder bijbetalen;
dit als uw inkomen tenminste bruto
hoger is dan € 20.000 per jaar.
Schenkingen terugvorderen
Velen vrezen de eigen bijdrage zorg
na opname in een verpleeghuis.
En dan met name de hap uit het
vermogen om zo maximaal de eigen
bijdrage te gaan betalen. Om die
reden schenken velen een groot deel
van hun bezit weg voordat het tot op-

een vrijstelling van € 2.173 en daarna
betaalt u over de eerste € 124.727
dertig procent erfbelasting en over het
meerdere zelfs veertig procent.
Is uw goede doel een ANBI of
(Steunstichting) SBBI, dan hoeft dit
goede doel echter over uw schenking
vervolgens geen schenkbelasting te
betalen. Of het goede doel een (culturele) ANBI of (Steunstichting) SBBI
is, kunt u nakijken op de site van de
Belastingdienst. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een

name komt of in de eerste twee jaar
na opname als de woning verkocht is.
Als u schenkt, hoeft u niet te vrezen
dat het CAK dit op de een of andere
manier terugvordert.
Wie betaalt de erfbelasting?
Volgens de wet betaalt de langstlevende partner de erfbelasting die over
de erfenis van de overleden partner
verschuldigd is. Is de langstlevende
partner overleden, dan hangt het van
het testament van de langstlevende af
of er een executeur is benoemd. Is dat
zo dan doet deze de aangifte erfbelasting en zorgt deze voor de betaling
van de verschuldigde erfbelasting.
Zonder executeur kunnen alle erfgenamen zelfstandig aangifte erfbelasting doen. Helemaal verstandig is
dat niet, omdat het per saldo wel met
elkaar moet kloppen. Beter doet een
van de erfgenamen of een deskundige
dat. Deze kan ook de erfbelasting

Steunstichting SBBI is een speciale
stichting, die is opgericht om geld in
te zamelen voor een jubileum van een
SBBI (Sociaal Belang Behartigende
Instelling) op het gebied van sport en
muziek.
Is het goede doel geen ANBI of
(steunstichting) SBBI, dan betalen ze
net als u 30 en 40 procent schenkbelasting over uw schenking en wordt er
over de erfenis dus zowel erfbelasting
als schenkbelasting geheven.

voor iedereen betalen of iedereen
zelf de verschuldigde belasting laten
betalen. Wij geven er de voorkeur aan
alles in een hand te laten, dan weet
u zeker dat de erfbelasting betaald
wordt en kan een netto erfenis worden uitgekeerd
De erfenis van mijn vrouw
Trouwt u na het overlijden van uw
partner opnieuw en heeft u dan de
erfdelen van de kinderen nog onder
u, weet dan dat als u als eerste in de
nieuwe relatie overlijdt, de erfenis
van uw overleden vrouw of man door
de langstlevende tweede partner aan
de kinderen moet worden uitgekeerd.
Dat kan onaangenaam uitpakken als
die erfenis vastzit in de eigen woning.
Maak voor het trouwen afspraken
met de kinderen of keer, als het kan,
de erfenis op dat moment uit; zo
voorkomt u dat de (nieuwe) langstlevende later in de problemen komt.

Het positieve is dat uw schenking aan
een ANBI of Steunstichting SBBI een
ﬁscaal voordeel voor u kent. Door
de schenking heeft u bij de aangifte
inkomstenbelasting namelijk een
aftrekpost giften. U kunt voor een
eenmalige gift niet alles aftrekken.
Er is een drempel van 1 procent van
uw drempelinkomen (dat is het totaal
van uw inkomsten en aftrekposten in
box 1, 2 en 3) en een maximum van
10 procent van dit drempelinkomen.
Schenkt u periodiek, dan heeft u geen
last van de drempel, maar moet u
wel vijf jaar lang hetzelfde bedrag
schenken. Dat laatste is misschien ook
wel verstandig, want door het grote
bedrag dat u erft, kunt u een ﬂink deel
van de erfenis niet aftrekken bij de
aangifte inkomstenbelasting. Door
het over vijf jaar te spreiden lukt dit
wel. Let op! Giften aan een SBBI zelf
zijn niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
De erfenis van tante direct doorgeven
aan een goed doel om erfbelasting te
voorkomen, lukt dus niet direct. U
moet eerst erven en vervolgens schenken. Doet u dit ook nog eens ﬁscaal
verstandig, dan krijgt u indirect nog
een deel van de betaalde erfbelasting
via de inkomstenbelasting terug.

Vergeet uw pensioen niet
Nog steeds blijven vele pensioenen
onopgevraagd liggen. Dat is om
meerdere redenen jammer. Heeft
u vroeger ergens (kort) gewerkt,
vraag dan bij de Pensioenfederatie
eens na of er toch nog niet wat
pensioen op u ligt te wachten. Dat
geldt voor pensioengerechtigden,
maar ook voor (ex)partners die
misschien nog recht hebben op een
partnerpensioen. (pensioenfederatie 020 7512870).
Leve de ING Vrijwel alle
banken blijven kosten voor het
aanhouden van een bankrekening
in rekening brengen. Dankbare
uitzondering op die regel is op dit
moment nog de ING die het gratis
doet. Na het overlijden alle bankrekeningen opzeggen en het saldo
daarvan vervolgens onderbrengen
bij de ING is overzichtelijk en
goedkoop.
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Concept Uitvaart

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw
‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)*
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...
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010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

,
5
1
3
E eau
cad

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

bij aankoop van een
multifocale bril van
TOP-KWALITEIT!

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

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

CU

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige
TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*
uu
Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de
om zo
Waar uitge ve n
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door
?
ra ge ld
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten e xt e e n 2e br il
n
a
a
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met

Wij bieden:

OR 125 x 181

2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe
meerkosten extra dun geslepen.

Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel
Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

-

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

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!
(extra kost
en
aan verbon
den)

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES
Kunstgebitcharlois.nl
TEL: 010-3074612

te koop! Buizenwerf 125, Rotterdam Kralingen

Bezichtigen is nu mogelijk!

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

Bel voor meer info: 010-4520200
Of kijk op www.lhmakelaars.nl
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

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
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Korte vakantieliefde in Frankrijk
In 1969, alweer vijftig jaar geleden, zou ik op vakantie gaan.
Misschien is vakantie niet het goede woord, maar ik zou in ieder
geval enkele maanden gaan doorbrengen in Frankrijk. Ik had
daarvoor drie bestemmingen op het oog.
Eind juni, in alle vroegte, ging ik op
pad op mijn Lambretta scooter naar
Perigueux in de Dordogne.
Het beloofde een warme zomerdag te
worden. Bij Dordrecht ging het al mis.
De knalpot vloog van mijn scooter. De
ANWB repareerde het provisorisch.
Dat zei de Wegenwachter er eerlijk bij.
Net, toen ik de voorsteden van Parijs
bereikte, ging het opnieuw mis. Met
mijn scooter aan de hand, in de hitte,
liep ik naar een buitenwijk. Ik had
geluk. In de buurt zat een reparateur
voor motoren.
Door alle oponthoud was het toch al
laat geworden en ik zocht een hotel.
Tevergeefs. In een stadspark sliep ik in
de open lucht.
Studentenwerkkamp
De volgende dag bereikte ik mijn
bestemming. Een studentenwerkkamp
in Perigueux. Nu klinkt dat misschien
een beetje eng, maar dat was het zeker
niet. We werden geacht een paar uur
per dag te werken en kregen daarvoor
gratis kost en inwoning en excursies
en natuurlijk het hopelijk aangename
gezelschap van studenten uit heel Europa. Het werk bestond uit het verven
van een wielerbaan, onder toezicht
van Franse arbeiders.
Ik moet eerlijk zeggen: veel kan ik
me niet meer herinneren van deze drie
weken. Er is blijkbaar niet veel spannends gebeurd. Wat ik me wel herinner is de lunchpauze van de arbeiders.
Via een soort catering werd hun eten
gebracht. Heerlijke patés, vleeswaren,
vruchten en een fles wijn erbij. Ik keek
mijn ogen uit. Waarschijnlijk komt
daar de uitdrukking ‘Leven als God in
Frankrijk’ vandaan.
Gekkenhuis
Mijn tweede bestemming was Bergerac, waar een vriend van mij een
soort stage liep in een psychiatrische
inrichting. Ik installeerde me in zijn
kamer. De volgende dag werd ik door
de directeur ontboden. Hij zei dat

het geen hotel was, maar als ik wilde
werken mocht ik blijven
Gelet op de primitieve omstandigheden spreek ik liever van een gekkenhuis. Mijn taak was het op de gekken
te letten, als zij ‘s middags een paar
uur in de tuin doorbrachten. Zou het
uit de hand lopen, dan moest ik hulp
halen. Ik installeerde me onder een
boom en keek goed rond. Enkele mannen liepen schreeuwend en foeterend
rond, soms slechts gekleed in een
soort jute zak, omdat ze hun ontlasting
niet onder controle hadden. Anderen kwamen naar me toe, omdat ze
nieuwsgierig waren. Ik sprak destijds
gelukkig aardig Frans.
Een man had trauma’s opgelopen van
de oorlog in Algerije (wat toen nog
niet zo lang geleden was) en vertelde
mij daar uitgebreid over, een ander
dacht dat hij Napoleon was, wat in
Frankrijk natuurlijk niet zo’n gekke
gedachte is. Een derde pakte takjes
van de boom en tikte mij op mijn
hoofd. Niet pijnlijk, wel erg irritant.
Ik waarschuwde hem een paar maal
en gebruikte zelfs, per ongeluk, het
woord imbeciel. Maar hij hield niet
op. Ik gaf hem een klap in zijn gezicht. Ik weet niet of dat hoort bij een
therapie, maar dàt hielp wel.
Zomercursus Frans
Mijn derde bestemming was Pau, een
stad aan de voet van de Pyreneeën.
Daar zou ik aan de universiteit een
zomercursus Frans volgen. Aan de
Westersingel had ik bij de Alliance
Française een cursus gevolgd en van
hen had ik een beurs gekregen om me
in Pau verder te bekwamen in deze
mooie taal.
Uit de hele wereld waren leraren en
studenten Frans hier bijeen gekomen Ik werd ondergebracht op een
slaapzaal voor zes personen. Vier
Palestijnen, een IJslander en ik. De
IJslander was een bijzonder geval. Hij
had een glazen oog, dat hij uitnam

Het internaat in Perigueux waar we verbleven

als hij naar bed ging en met een tik
op het nachtkastje legde. Ik keek dan
soms naar een zwart gat Zijn andere
oog was blijkbaar ook niet geweldig,
want hij liep rond met een loep om
mensen te herkennen. Hij had ook
nog een hoge, krakende stem. Deze
mensen vallen op en worden makkelijk buitengesloten. Ik zag dat hij
er verloren bijliep en trok me zijn lot

Fran uit Philadelphia

aan. Het nadeel van goeddoen is dan
weer dat het je zo in beslag neemt.
Hij volgde me als een schaduw. Als ik
met iemand stond te praten, kwam hij
naar ons toe, pakte zijn loep en ging
vlak voor iemands gezicht staan om
de persoon goed te zien. Allemaal erg
ongemakkelijk. Gelukkig waren er een
paar Deense meisjes (Denemarken en
IJsland hebben oude banden) die zich
ook met hem wilden bemoeien.
Fran
Een van de cursisten was een Amerikaanse, Fran uit Philadelphia. Ze
was mooi en wat afstandelijk. In ieder
geval trok ze veel aandacht van de
studenten. Vooral van de Italianen, die
zich als ‘latin lovers´ onweerstaanbaar
vinden. Ik hield me op een afstand. Ik
ken mijn beperkingen.

Samen met één van mijn Palestijnse vrienden

alle tafels al bezet waren. Naast Fran
was nog één stoel vrij. We raakten
aan de praat en ik moet zeggen dat
het steeds gezelliger werd. Ik maakte
wat grapjes, die ze leuk vond en toen
bijna iedereen al weg was, zaten wij er
nog. Ik vroeg ze of ze zin had op mijn
scooter een tochtje door de Pyreneeën
te maken. Dat vond ze een leuk idee.

‘s Middags aten we een warme
maaltijd in de eetzaal. Ik was wat laat
toen ik binnenkwam en zag dat bijna

King of the World
Na het eten zaten de meeste studenten op de binnenplaats op bankjes of
lagen in het gras. Ik voelde dat ik dit
moment ten volle moest benutten.
Met Fran achterop reed ik misschien
wel vijf of zes keer een rondje, zodat
iedereen kon zien wat hier gebeurde.
Ik moest alle blikken goed tot me
laten doordringen. Ik voelde mij ‘King
of the World’: een voetballer die in
de finale het beslissende doelpunt
scoort. Dat onze liefde een kort leven
beschoren was, deed me uiteindelijk
niet zo veel.
Rel
Het was 1969, het jaar van Woodstock
en er hing een hippieachtige sfeer.
We draaiden muziek van The Stones
en we zongen met zijn allen mee met
Engelse jongens, die voortreffelijk
liedjes van Simon and Garfunkel
speelden. We maakten een excursie
naar Lourdes en naar San Sebastian

in Spanje.
Het was ook het jaar van de maanlanding, die hebben we ‘s nachts
bekeken. Ook met de cursus vlotte het
goed. Ik werd zelfs nog, samen met
een aantal anderen, door de professor
bij hem thuis uitgenodigd (in Frankrijk
een grote eer).
De lessen verliepen in een gemoedelijke sfeer, hoewel docenten het
wel lastig vonden studenten terecht
te wijzen als dat nodig was. In mijn
groep ergerde ik mij aan een aantal
vrouwelijke studenten. Ze gedroegen
zich verwend en arrogant. Het bleken
meisjes te zijn uit de Egyptische elite.
Ik ben een keer flink tegen ze uitgevallen, suggererend dat hun vaders zeker
niet eerlijk aan hun geld waren gekomen. Het werd nog een hele rel.
Corrida
In het zuidwesten van Frankrijk
woonden veel Spanjaarden, die de burgeroorlog ontvlucht waren. Destijds
werden er stierengevechten gehouden,
op dezelfde manier waarop ze in
Spanje werden gehouden. In Dax heb
ik een corrida bijgewoond en ik durf
het bijna niet te zeggen, maar ik vond
het fascinerend.
Katterig gevoel
Begin september kwam de zomeruniversiteit aan zijn eind. In een paar
dagen waren alle studenten vertrokken. Ik had een katterig gevoel. Ik
moest zo’n 1300 kilometer naar huis
rijden. Ik zag er als een berg tegenop
en voelde me leeg en eenzaam.
Al bij de start ging ik de kilometers
aftellen. Het begon ook nog te regenen. Ik hield het tot de Dordogne vol.
In Perigueux, waar ik begon, zette ik
mijn scooter bij het station en nam de
trein naar huis, naar Rotterdam.
Theo van Leest
Jan de Geusrede 31
2901 CN Capelle aan den IJssel
t.m.vanleest@gmail.com
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ZEEUWSE

MOSSELEN
DRIE GANGEN MENU: 29,95 pp
Mossel-mosterdsoep / Mosselpan / Kaat Mossel

OPtsen
OPts=
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FACET

De mooiste busreizen met gegarandeerd vertrek!
Reiscode: ebend06

Zwarte Woud en de Elzas
6-daagse busreis

vanaf

Kroatische Bloemenrivièra op uw gemak
12-daagse busreis

Reiscode: ebopa01
vanaf

12-daagse busreis

vanaf

€ 819*p.p.

Reiscode: evie401

Ierland in vogelvlucht
8-daagse vlieg-busrondreis

vanaf

Keltisch Galicië en Noord-Portugal
10-daagse vlieg-busrondreis

€ 999*p.p.

Reiscode: eehr304

15-daagse busrondreis

vanaf
Vliegreizen

€ 875*p.p.

Reiscode: eves402
vanaf

De Byzantijnse Balkanrondreis
Autoreizen

€ 799*p.p.

Reiscode: ebwes03

Westendorf in Tirol op uw gemak

Busreizen

€ 369*p.p.

Verre reizen

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

€ 1039*p.p.
Steden reizen

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

eten & drinken

OUD-ROTTERDAMMERTJES

Rust, natuur & ruimte

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Gelegen naast mooi natuurgebied met
Gelegen naast
mooi natuurgebied met
wandelpad
en visvijver.
wandelpad en visvijver.

Opperdoezen
2 kilo

Camping
‘t
Vogelnest
Camping
‘t
Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

€ 3,50

Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,Toercaravans;
220 m2:340
v.a.m€2:18,50
p.n./seizoen
Stacaravans/chalets;
seizoen
€ 2.055,- € 1.340,Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

ele
Nog enk en
ats
la
p
n
e
o
seiz
20
0
2
r
voo

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

OOK EEN
OUD-ROTTERDAMMERTJE
PLAATSEN?
BEL. 0180-820244

Oostmoerse Scheidweg 2
Oostmoerse
Scheidweg 2
Stad
a/h Haringvliet
Stad0187
a/h Haringvliet
Tel.
- 611252
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl
www.campinghetvogelnest.nl

TOT 45 KM/H
MET EEN AM-RIJBEWIJS
OOK OP DE
80 KILOMETER-WEGEN.

S
ET TI !
M RA D
Ú G U
N AR HO
R
JA E
1 ND
O

Vollebregt: Altijd een passende brommobiel
OOK PRIVATE LEASE:
EEN NIEUWE BROMMOBIEL
VOOR EEN VAST BEDRAG
PER MAAND

H O G E EN
AK KE LI JK E
EM
G
IN STAP!

SP O R TI EF
EN LU X E!

A-energielabel

Ligier

JS50 L Sport Ultimate
Vanaf

€ 17.185

Rijk uitgerust met o.a.:
• Airconditioning • Pack Carbon • Bekleding Sport
• Pioneer multimediasysteem met 420W speakers
• Speciale 16 inch lichtmetalen velgen • Sport stuur
• Unieke kleuren (asphalt grijs en reef blauw)

Microcar

M.Go Dynamic+
Vanaf

€ 11.990

Rijk uitgerust met o.a.:
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen • 2 zonnekleppen
• Extra geluidsisolatie • Hoge instap en grote laadruimte
• Verstelbare bestuurders- en passagiersstoel

Vollebregt Brommobiel is oﬃcieel dealer van Ligier en Microcar. Wij doen u een jaar onderhoud cadeau bij een nieuwe Ligier of Microcar. Natuurlijk onderhouden
wij ook graag uw huidige brommobiel bij eenmaal per jaar gratis haal- en brengservice in verband met jaarlijks onderhoud. U bent van harte welkom!

Vollebregt Brommobiel

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk, Tel. (010) 52 19 218, www.vollebregtbrommobiel.nl
Openingsactie (1 jr gratis onderhoud) is geldig t/m 31-08-19. Elke nieuwe Microcar/Ligier biedt u 2 jaar garantie en assistance. Prijzen incl. 21% btw en aﬂeveringskosten (€ 495,-), bestaande uit een aﬂeveringsinspectie, poetsen, 45km-sticker en kosten
voor kenteken. Prijs/zet/typefouten voorbehouden. © 07-19
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Gezellig naar een muzikale Bourgondische barbecueavond

Zondag 28 juli is er een Bourgondische barbecueavond met
levende muziek van troubadour
Peter de Jong. Naast veel eigen
werk zingt hij liedjes van Jaap
Fischer, Boudewijn de Groot,
Pekel en vele anderen. De Kas,
met zijn overdekte terras in de
Beeldentuin, op Leefgoed de
Olifant, tussen de IJsseldijk en
Park Hitland, vormt het prachtige
decor voor dit gezellige eetfestijn
voor groot en klein. Het begint
om 18.00 uur, zodat u eerst een
wandeling kunt maken door de inspirerende Beeldentuin of Park Hitland. Deelname is € 32,50
p.p.. Parkeren kunt u gratis bij Restaurant & theehuis De Dames. U vindt het Leefgoed aan de
Groenendijk 325, Ver-Hitland vlakbij Capelle in Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info en boeken
via: www.leefgoed.nl/agenda of 0180-323 414. Vergeet niet te melden dat u geïnspireerd bent
door De Oud-Rotterdammer.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de
postzegelalbums van opa
op zolder. Waar zijn de
munten van pa eigenlijk
gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor
het oud papier? U bent niet
de enige met vragen over
een verzameling munten,
postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen.
Daarom houdt de Muntenen 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 desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Zondag 28 juli
Bourgondische avond met levende muziek op Leefgoed de Olifant
Het wordt een sfeervolle barbecueavond in
De Kas in de Beeldentuin bij Restaurant &
theehuis De Dames. De aanvang is 18.00
uur en troubadour entertainer Peter de Jong
zorgt voor de muzikale omlijsting. Boeken via
www.leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders op
deze pagina’s. Groenendijk 325, Ver-Hitland,
Nieuwerkerk a/d IJssel. Meer routeplanner,
info www.leefgoed.nl of 0180-323414.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

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 030-6063944.

Goud, zilver 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, 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.

Kunst en curiosa

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.

UNIEKE LEZERSAANBIEDING
OUD ROTTERDAMMER

Ontvang nu, tegen inlevering van deze bon,

€. 5,00 KORTING

op de nostalgische bootexcursie
Rotterdam – Kinderdijk – Rotterdam.
Passagiersschip “Nehalennia” vertrekt
(van dinsdag t/m zondag) om 12.00
uur vanaf de “Boompjeskade” in
Rotterdam voor een 4 uur durende
excursie naar Kinderdijk
Tijdens deze excursie heeft u 1 ½ uur
de gelegenheid het molengebied te
gaan bezichtigen.
Retourtijd staat gepland om 16.00 uur.

Basisprijs volwassenen: €. 17,50 per persoon,
nu met korting: €. 12,50 per persoon
(Maximaal 4 personen per ingeleverde bon)

Meer informatie vindt u op:

WWW.REBUS-INFO.NL

Reserveren verplicht via: 06-55826463
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

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.

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

`All you can eat` Wereldkeuken

Wij vieren feest!
Cathay bestaat 3 jaar!
In juli en augustus €10,00 korting
voor elke twee volwassenen
Eric van Heelsbergen

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

Uitvaartverzorger
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam
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Klauwe uit de mouwe
(theedoek)

Niet lullen maar poetsen
(theedoek)

Oh ja! Het alfabet van onze
jeugd

Alweer zo’n geinige Rotterdamse
theedoek. Deze keer met als opschrift:
‘Klauwe uit de mouwe’. Een Rotterdamser commando kun je niet krijgen!
Afdrogen is aanpakken geblazen met
deze prachtig vormgegeven droogwrijver! Ook leuk als cadeautje voor- en ‘stille hint’ aan afdroog-ontlopers!

En er is er nog eentje in de serie
echte Rotterdamse theedoeken.
Met het Rotterdams gezegde
‘Niet lullen maar poetsen’ als
opdruk. Ook alweer zo’n leuk
vormgegeven doek om de
afwas mee droog te wrijven.

In woord en beeld roept dit boek van
schrijver en oud-journalist Rob Krabben
een heerlijk gevoel van nostalgie op. In
deze uitgave van Walburg Pers, die 192
pagina’s telt, beschrijft hij alfabetisch
tal van onderwerpen die herinneringen oproepen aan vroeger.
Van autoped tot zomerkamp. Een absolute aanrader!

€ 8,95
Rotterdams snijplankie

Eerste Bezig Boek

De enige echte Rotterdamse snijplank
is gemaakt van massief hout, heeft een
afmeting van 35 bij 19 centimeter,
een handig gat om goed stevig beet
te houden of op te hangen en een
afbeelding van een containerschip
in
de Rotterdamse haven erop. Deze Rotterdamse snijplank
mag natuurlijk in geen enkel Rotterdam-gezind huishouden
ontbreken. Haal ‘aan boord’ dat plankie... Niet lullen, maar
smullen!

Het Eerste Bezig Boek 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.

€ 18,75

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de
geschiedenis vast van het Rotterdamse politiekorps. Hij deed
dit aan de hand van alle hoofdcommissarissen (of korpschefs) die in de voorgaande
eeuwen leiding gaven aan het
korps. Het boek is echter veel
meer dan een beschrijving
van de hoofdcommissarissen. Het beschrijft nauwkeurig
hoe deze leidinggevenden
het
korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

€ 19,99

€ 8,95

Poffen
Auteur Peter Bakker heeft na ‘Dorp in
de rivier’ een tweede boek geschreven
over het Noordereiland. Over het reilen
en zeilen van de middenstanders in dit
bijzonder stukje Rotterdam. In ‘Poffen’
schetst hij aan de hand van interviews
met oud-winkeliers en hun kinderen
een prachtig beeld van het Noordereiland van weleer. 192
pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische privéfoto’s.

€ 24,95

€ 19,95
111 plekken in Rotterdam die je gezien moet
hebben
Rotterdam bruist, prikkelt en trekt meer
bezoekers dan ooit. Maar Rotterdam
is meer dan de stad van ‘opgestroopte
mouwen’, Feyenoord, het nieuwe Centraal Station, Erasmusbrug en Markthal.
Wandel over de West-Kruiskade. Ga
op havensafari en ontdek zonnende zeehondjes
op ‘Robbeneiland’. Zoek een bankje in de binnentuin van het
stadhuis. Rotterdam is een spannendste ontdekkingsreis. In
deze gids leest u er alles over!

Kanjer!
Het verhaal over het tumultueuze leven
van zangeres Rita Young uit Vlaardingen. Al vijftig jaar treedt zij op en
ze stond op het podium met bekende
sterren als Ben Cramer, Lee Towers
en Saskia en Serge. Ook organiseerde
zij het Vlaardings Songfestival waar
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato
en Frans Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een
kanjer’.
Rein Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw,
die als zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen. Het
boek verschijnt ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

€ 16,95

€ 29,95

€ 15,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Klauwe uit de mouwe (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

8,95

Niet lullen maar poetsen (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

8,95

Oh ja! Het alfabet van onze jeugd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,99

Echt Rotterdams snijplankie (geen boek dus)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

18,75

Eerste Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,95

Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

24,95

Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

29,95

111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

16,95

Kanjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

15,95

Terbregge – Parel aan de Rotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,50

Was getekend Anton Pieck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

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.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

*

Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
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

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

Uw erfcoach en meer

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

Uw erfcoach en meer

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

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

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

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

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

Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en
ervaring.
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Op zoek naar mijn opa in Spanje
Met het doorzoeken van onze stamboom kwam ik er achter dat mijn betovergrootmoeder Maria
Apollonia van Yperen op 18-jarige leeftijd een kind heeft gebaard zonder dat de vader bekend was.
Het zong door de familie dat de vader een Spaanse paardenkoopman was en na zijn pleziertje met
de noorderzon was vertrokken.
Dat kind was dus mijn opa en werd
als Cornelis van Yperen ingeschreven
bij de burgerlijke stand in Kralingen,
Als ik in onze familie rondkijk, lijkt er
een kern van waarheid in te zitten: we
hebben bijna allemaal een mengeling
van een Spaans proﬁel, zeker mijn
vader en ik met enkele broers hebben
bruine ogen. Mijn betovergrootmoeder
woonde bij haar ouders aan de Veenweg. Dat weggetje liep van het Kerkhof Kralingen naar de Kralingseplas.
Na de drooglegging van de plassen ten
oosten van Rotterdam is het verdwenen. Zo`n geboorte was toentertijd
voor de familie een onoverkomelijke
schande, dus werd zij gedwongen ergens anders te gaan wonen. Uiteindelijk vonden haar ouders een huisje aan

Fotoportret van Salvador Dali

de Nesserdijk. Zij is toch aan de man
gekomen door een Zeeuw te trouwen
en is toen uit de familie verdwenen.
Met deze kennis wilde ik de sfeer
en het land leren kennen waar wij in
gedachten oorspronkelijk vandaan
komen. We prikten bij een reisbureau
een week in mei. Een appartement
met een balkon let uitzicht op zee leek
ons fantastisch. Het werd het stadje
L`Escala aan de kust in Catalonië.
Welgemoed en vol verwachting
vulden we de auto met spullen die we
dachten nodig te hebben en natuurlijk
niet te vergeten de juiste papieren. `s
Morgens vroeg reden we op de bonnefooi richting Frankrijk in de gedachte;
er is altijd wel een hotelletje te vinden.
Zonder moeilijkheden reden wij met
de nodige rustpauzes tot vier uur en
verlieten toen de autoroute du soleil
bij afslag Chalon. Er zijn daar genoeg
hotels. Het Campanilehotel werd de
eerste keuze. Bij de balie werd verteld
dat alles vol was.
Rioollucht
Geen nood, op naar Novotel. Ook
daar was alles vol, doordat er in de
regio een meifeest was en alle kamers
besproken waren. Wel waren ze zo
vriendelijk ons het adres van een
pension 20 kilometer landinwaarts te
geven. Daar kwamen we bij een oud
scheefgezakt gebouw, ogenschijnlijk
uit de tijd van Napoleon. Er hing een
geur die op een riool leek. De kamers
waren behangen met een protserig

bloemenbehang. De pensionhouder
zag er ook niet al te fris uit. Door de
afkeurende lichaamstaal van Riet wist
ik al dat dit het niet zou worden.
Wij terug naar het Novotel. Daar
adviseerden ze 100 kilometer door te
rijden naar het Novotel in Lyon. Om
teleurstelling te voorkomen reserveerden ze daar alvast een kamer voor ons.
Dus vermoeid, maar optimistisch naar
Lyon. Na speuren en zoeken wees een
vriendelijke mevrouw ons de weg.
Migraine
De volgende ochtend op weg naar
Spanje kreeg Riet een zware migraineaanval. Bij Perpignan stelde ze
voor een hotel te zoeken om naar bed
te gaan. Dat werd weer een Novotel.
Voordat Riet naar bed ging, friste ze
zich op en deed haar ringen af. Ze liet
daarbij een ring in het toilet stuiteren
en trok meteen door. Toevallig de ring
met briljant die mij een godsvermogen
had gekost. Maar ja, er zijn altijd ergere dingen. Zonder moeilijkheden kwamen we uiteindelijk op de plaats van
bestemming. Nadat we de sleutel van
het appartement hadden opgehaald, reden we naar het opgegeven adres. Dat
bleek op de bovenste verdieping van
een ﬂat met zes verdiepingen, zonder
lift. Een beetje een deceptie. Het vrije
uitzicht op zee was minimaal, doordat
een soortgelijke ﬂat dat grotendeels
benam. Ruzie krijgen met de buren
was onmogelijk: wij waren de enige
bewoners van het gebouw. Alle ramen

Het huis van Salvador Dali

waren gesloten met rolluiken.
Riet en ik zijn positieve mensen, dus
we wilden er het beste van maken. We
sjouwden de bagage naar boven en
richtten alles in naar onze smaak. De
volgende ochtend op naar het strand.
Riet nam het voortouw en stapte als
een jonge meid met badtas en parasol
voor mij uit om zich neer te vleien op
het zand. Maar door een straffe wind
uit zee werden we bijna gezandstraald.
Dali
Al met al we waren in Spanje. In
mijn gedachten zag ik in bijna elke
Spanjaard mijn onbekende opa. We
bezochten het museum van Salvador
Dali in Figueres, een stadje in de
buurt. Dali was een veelzijdig kunstenaar van fantastische interieurstukken,
ontwerper van sieraden etcetera. Zijn
surrealistische schilderijen zijn uniek,

met verrassende onderwerpen. Alles
zien in het museum kostte zeker een
halve dag. ‘s Middags zijn we nog
naar zijn woonhuis geweest, een pand
geverfd in een rose kleur in een leeg
landschap, zoals Dali betaamt.
Het weekje was zo voorbij. Zo problematisch de heenweg was, zo soepel
ging de terugreis.
Een poosje geleden vond ik in het
Rotterdams Archief een gezinskaart
van het gezin van mijn betovergrootmoeder die een familie Paardenkooper
vermeldt met een zoon van 18 jaar.
Het zou toch niet zo zijn dat mijn
naam wellicht Cornelis Paardenkooper
zou moeten zijn in plaats van Cornelis
van Yperen? Ach, dat zal altijd wel een
mysterie blijven.
Cees van Yperen
c.yperen1@chello.nl

304) Deelnemers graafwedstrijd
Exota-limonade op Veemarktterrein.
Wie herkent wie?

Door de lens van Hartog (304-305)
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 gaarne naar reinw@telfort.nl

305) Kartraces in de jaren zestig. Waar was dat?
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Diverse showmodellen
en matrassen Op = Op!
Nu

-70%
op showroommodellen

    
HOTELK WALITEIT

Boxspring Isabela

Ledikant Samber

Maak vandaag een afspraak voor
een persoonlijk slaapadvies

Onze bedden bevatten tal van
slimme opties:
Deelbaar

Bel gratis
0800 - 400 1010

Aldenhuijsen Slaapadviescentrum

Maasstadweg 100, 3079 DZ Rotterdam

www.aldenhuijsenbedden.nl

In hoogte verstelbaar
Hoogte volgens Arbowet

Elektrisch verstelbaar

Aldenhuijsen

Aandacht maakt het verschil

• Bij levering nieuwe bed, terugname oude bed
• Professioneel, persoonlijk en uitgebreid advies op maat
• 90 dagen slaapgarantie
• Gratis levering en vakkundige montage
• Al 30 jaar de slaap(kamer) specialist van Nederland

Slaapsystemen op maat

Aandacht
maakt het
verschil

(Anti-) Trendelenburg
Gratis parkeren
Parkeer bij Q-Park
Zorgboulevard,
Krimpenerstraat,
Rotterdam
Wij hebben voor
deze parkeergarage
gratis uitrijkaarten.

Zorgpakket

(papegaai of bedhek)

Design personaliseren
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Brood

In mijn tijd als reinigingsinspecteur, jaren 70, ben ik onvoorstelbare vormen van vervuiling
tegengekomen. Ik moet eerlijk
erkennen dat het niet altijd eenvoudig was de daders van die vergrijpen te pakken te krijgen. Maar
een van de voorvallen waarin dat
wel lukte is het volgende vergrijp.
Op een mij bekend braakliggend terreintje
in Hoogvliet, waar dikwijls illegaal werd
gestort, trof ik op een rondje een grote partij
oud beschimmeld brood aan. Kennelijk met
een vrachtauto gestort. Stomverbaasd, en
met de ellendige oorlog nog in het achterhoofd, staarde ik naar die hoop bedorven
voedsel. Het nog grotendeels in herkenbare
winkelverpakking bevindende brood bestond uit, bruin- en witbrood, krentenbrood
en -bollen. Die verpakking was een mooi
aanknopingspunt. Dus spoedde ik mij met
een paar toonbare monsters naar de plaatselijke supermarkt met dezelfde naam als op
de wikkels. Er volgde een gesprek met de
filiaalhouder. De man was bij het aanschouwen van de monsters erg verontwaardigd.
Er volgde een geloofwaardig verhaal. Hij
beweerde dat alle overgebleven en niet meer
te verkopen artikelen door de expeditie
naar een depot werden gebracht. Met die
wetenschap richtte ik mijn schreden naar
het opgegeven depot en meldde mij bij de
depotchef. Die had weinig tijd, keek mij bij
het zien van de gevonden spullen een beetje
meewarig aan. Zo in de trant van wie ik dan
wel was om zijn firma die zo’n goede naam
had, te verdenken van het storten van afval.
Hoewel de gevonden hoeveelheid brood
duidelijk van zijn firma kwam, was hij
ervan overtuigd dat zijn firma geen schuld
had. Ik moest het maar doen met zijn uitleg
en hij wilde het gesprek eindigen en weer
aan het werk gaan.
Toen was bij mij de maat vol. Ik vertelde hem, licht geagiteerd, dat ik wat ik
gevonden had verschrikkelijk vond. Ik
beloofde hem als hij geen verdere actie zou
ondernemen dat ik de pers foto’s liet maken
voor een artikel in de krant. Als door een
wesp gestoken draaide hij zich om, keek mij
ineens met heel andere ogen aan en vroeg
half smekend, bang voor de antireclame, dat
toch vooral niet te doen. Ineens had hij ook
belangstelling voor de plaats des onheils.
Met de auto daar aangekomen moest hij bij
het zien van de berg brood erkennen dat
zoiets niet kon. We spraken af dat hij op
rekening van de firma de opruimkosten zou
betalen. Hij zou tevens de bedrijfsrecherche laten onderzoeken hoe dit had kunnen
gebeuren. Het resultaat van dat onderzoek
zou mij op kantoor gemeld worden.
Na enige tijd kregen we de uitslag van de
bevindingen. De bedrijfsrecherche had
uitgevogeld dat een varkensboer in de buurt
van Rotterdam de storting op zijn geweten
had. Die kocht regelmatig het overgebleven voedsel bij de firma voor zijn varkens
op. Bij nader inzien vond de boer dat de
schimmel er wel heel erg dik op lag. En daar
wilde hij zijn varkens niet aan wagen...
M. Zuiijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl
0180-512088
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Het echtpaar Van der Meulen en
hun dochter Edith vermaakten zich
prima aan boord, ook met De OudRotterdammer. Foto’s Rein Wolters

Herinneringen
op de Rotterdam
Als kind struinde ik graag langs en bij de havens aan de zuidkant van de Nieuwe Maas. Al
zwervend raakte ik eens verzeild op de Wilhelminapier van de Holland-Amerika Lijn (HAL)
en trof daar Engelse, Canadese en Amerikaanse soldaten die hun bewakingstijd in Duitsland
achter de rug hadden. Ik zag er echt uit als een Rotterdams straatschoffie. Thuis hadden we
het niet breed en ik moest het doen met afdragertjes van familie en buurkinderen.

zijn vrouw hun dagelijks leven af
en toe graag onderbreken voor een
zeecruise. Baris kent Rotterdam
goed door zijn vroegere werk bij
oliehandel Calpam.

Misschien stopten ze mij daarom die repen chocolade, munten en - ja heus - sigaretten toe of wierpen ze die rijkdommen op de basaltklinkers, van die
ongelijke kinderkopjes. Ze lachten
zich een aap om de capriolen die ik
maakte bij het opvangen en oprapen
en hoe ik de buit in mijn broekzakken
propte. De soldaten en hun geweren
en plunjezakken waren - begreep ik
later - met een personentrein gekomen om in te schepen of andersom,
om hun vredestaak te vervullen.

Broodfabriek
Piet Bakker (79) kent Rotterdam ook als de inhoud van zijn
broekzak. Hij heeft gevaren, was
buschauffeur bij de RET en werkte
van 1968 tot 1985 als broodbezorger bij Van der Meer & Schoep. De
broodfabriek in de Motorstraat was
zijn vertrekpunt naar klanten in de
Afrikaanderwijk en de Tweebosbuurt. “Een mooie tijd”, vertelde
hij, de skyline van Noorwegen
observerend. En met een afkeurende ondertoon: “Aan het bakken
in de Motorstraat kwam een eind
door toedoen van de rechter. Die
stelde omwonenden van de Dordtsestraatweg in het gelijk dat de
fabriek te veel herrie veroorzaakte
en de nachtelijke rust verstoorde.’’
Na ontruimen van de bakkerij werd
deze ingericht voor gebruik door
de dansschool van de Rotterdamse
Kunst Stichting.

Reis
Ik vond het passagiersschip
prachtig en droomde dat ‘als ik
groot was’ de gangway voor mij
toegankelijk zou worden om in
te schepen voor een reis naar een
mooi en ver land. Ik was toen een
jaar of zeven. Ruim dertig jaar
later, in 1986, maakte ik mijn eerste
zeecruise van drie dagen met het
voor die tijd moderne Russische
cruiseschip Maikhel Lermontov
tussen Bremershaven en Rotterdam. Het was de maidentrip na een
grondige verbouwing. De volgende
trip, met vierhonderd passagiers en
evenveel bemanningsleden, was
naar New Zealand, waar het schip
op de rotsen liep en zonk. Voor zover ik weet, ligt het vakantieschip
nog steeds op de zeebodem.
Op 18 mei dit jaar maakte ik mijn
vierde cruise met het motorschip
Rotterdam, opnieuw een bijzon-

Broodbezorger Piet Bakker staat al dertig jaar niet meer op de loonlijst

dere beleving. Aan boord veel
Rotterdamse vakantiegangers en
lezers van De Oud-Rotterdammer.
Onder hen de 78-jarig Henk Baris
uit Rijswijk. Zijn wortels liggen
aan de zuidkant van de Tarwewijk
in Rotterdam. Hij woonde in de
Bas Jungeriusstraat, vertelde hij op
dek 8, naast het overdekte zwembad. Hij bracht de legendarische
voetballer Puck van Heel voor het
voetlicht, want die had zijn café in
de Bas Jungeriusstraat. Ook kwam
in de babbel de Feyenoord-sigarenwinkel van Hohle, op de hoek
van de Pleinweg en Polslandstraat,
voorbij. Jaren achtereen was dat
hét voorverkoopadres voor kaartjes
voor wedstrijden van Feyenoord.

Overigens tot ergernis van mensen
die er woonden, want de verkoop
begon zaterdagochtend stipt om
negen uur aan supporters die zich
op vrijdagavond al verzamelden
bij de winkel. Ze maakten verbaal
herrie, maakten troep en pisten
tegen gevels of in trappenhuizen
in de omgeving. Een vroeg in de
ochtend passerende bezorger van
Van Berkel’s Melkinrichting kreeg
extra omzet, want hij verkocht voor
grof geld (”laat het wisselgeld maar
zitten’’) flessen bier en limonade.
Het opruimen van de scherven van
de kapot gegooide flessen was voor
de buren van Hohle.
Henk is gelukkig met zijn levensstandaard en vertelde dat hij en

Waardering
De 78-jarige Floor van de Sande
uit de Martinus Steijnstraat in de
Afrikaanderwijk en zijn vrouw, zijn
‘gek’ van De Oud-Rotterdammer.
“Zij nog meer dan ik”, lacht hij. “Ik
ben Amsterdammer.”
Ook achternaamgenoot, maar geen
directe familie, Cor Wolters, was
aan boord. De bewoner van de
Regenboogkade in IJsselmonde
heeft veel waardering voor de
inhoud van De Oud-Rotterdammer.
Zo ging het maar door met leuke
gesprekjes waarvan de inhoud
gebruikt wordt voor nieuwe verhaaltjes in De Oud-Rotterdammer.
Bijzonder was de ontmoeting
met familie Van der Meulen uit
Apeldoorn. Hun oma, moeder en
schoonmoeder schreef in 1982 een
boekje over haar voedseltochten
in de Hongerwinter naar Gelderland en verder. Binnenkort meer
daarover.
Reacties: reinw@telfort.nl

Henk Baris en zijn vrouw Caroline doen niets liever dan cruisen met een schip van de Holland-Amerika Lijn.
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TANTE POST
De teil
Leuk artikel van de heer Van der
Kleijn in De Oud-Rotterdammer van
25 juni over de wekelijkse wasbeurt
in de teil. En zo herkenbaar! Bij ons
gezin ging dat exact zo. Eerst ik, de
jongste, dan mijn zussen, dan wij
naar bed, want dan waren pa en ma
aan de beurt. Nu dacht mijn oudste
zus een keer lollig te zijn. Moeder zat
in de kamer en pa op zijn beurt in de
keuken in de teil. Wel was er, voor alle
zekerheid, een doek gehangen voor de
keukendeur. Ja ja, je mocht eens wat
zien! Mijn zus kwam uit bed, sloeg
een laken om en trok een oude kous
over haar gezicht. Ze sloop door de
gang en smeet met een ijselijke gil de
kamerdeur open. Moeder schrok zich
lam en zette het op een gillen. Maar
toen, Pa sprong uit de teil en stond
spiernaakt en druipend in de kamer.
Wat een blamage! Nou, mijn zus heeft
het geweten hoor, ze heeft ongelooflijk op haar falie gekregen. Maar ach
die arme pa, hij geneerde zich zo,
want wij kinderen hadden onze ouders
natuurlijk altijd alleen aangekleed
gezien. Later werd er in de gang, in
een kast naast de wc, een eenvoudige
douche gemaakt. Nou, wij konden ons
geluk niet op. Het toppunt van luxe!
De tijden zijn intussen wel veranderd,
gelukkig maar!
G. Bergh
g.bergh6@upcmail.nl
Ode aan De Oud-Rotterdammer
Of ik van De Oud-Rotterdammer hou?
Nou, wat ‘daggie’ zelf ? De OudRotterdammer hoort bij je leven en
voelt ook als een oude vriend die niet
alleen je heden, maar ook je verleden
kent. Voor mij is De Oud-Rotterdammer gewoon onmisbaar! Het is ook
onvoorstelbaar hoeveel informatie aan
brieven of e-mails ik in de vele afgelopen jaren via deze krant gekregen
heb. Zelfs weer mooie vriendschap-
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Radio Star en Duo X
Tineke Struijk-Spiering
(tineke.70struijk@gmail.com) mailt: “Ik
woon ik al jaren in Brabant en krijg via
familie De Oud-Rotterdammer en ander
Rotterdams nieuws opgestuurd. In een
van de edities trof ik mijn oude buurjongen Peter Bakker aan. Mijn vader was
Piet Spiering van de ijs- en patatzaak in
de Van der Takstraat. Peter heeft hem
in hij alle twee zijn schitterende boeken
genoemd en dat is erg leuk. Maar goed,
dit als inleiding voor mijn vraag. Er was
in de jaren zestig een radio- en witgoedzaak van twee broers op de Vierambachtstraat, rechts in het verlengde van de Middellandstraat. De namen van die broers
zijn/waren Frans en Harry de Crou of Krou of misschien schrijf je het nog wel anders.
De vrouw van een van de broers was Margo, en collega van mij bij maison Meta, een kapsalon op de Mathenesserweg.
Van 1960 tot 1962 werkte ik daar en ik ben haar later nog wel eens tegengekomen. Maar ik kan niet op de naam van hun
zaak komen. Heb al overal gezocht. Misschien kun u mij helpen?’’
Noot 1: De naam van de zaak was Radio Star of Radio Leo en het adres was Vierambachtstraat 123 en op 89 was een
(reparatie)filiaal. Ze hadden een héél bekende zanger in dienst (Martin de Jager) als verkoper. Hij en zijn vrouw Joke
scoorden in die jaren heel veel Nederlandse hits; onder andere onder hun artiestennaam Duo X.
Noot 2: Beide prachtig geïllustreerde en met historische verhalen gevulde boeken van en over Noordereilanders van
Peter Bakker zijn verkrijgbaar in ‘t Winkeltje van De Oud-Rotterdammer.

pen opgedaan en mensen die mij via
De Oud-Rotterdammer terugvonden.
Een vriend is zelfs op hetzelfde adres
als ik destijds getrouwd. Hij was een
vroegere buurjongen en zijn vrouw
een vroeger buurmeisje.
Ik ben geboren en getogen op de
Veerlaan op Katendrecht en heb daar
tot m’n achtste jaar gewoond. Na de
oorlog woonde ik nog enkele jaren op
de Brede Hilledijk. Een paar jaar geleden kreeg ik een telefoontje van een
vroegere buurjongen van de Veerlaan,
nu 90 jaar oud. Hij had mijn naam
gelezen in De Oud-Rotterdammer
en omdat hijzelf geen computer had,
heeft hij zijn neef, die in Australië
woont, gevraagd met mij contact op te
nemen. En natuurlijk alweer een geweldige ontmoeting. Op oproepjes in
De Oud-Rotterdammer kreeg ik altijd
de informatie die ik nodig had en ook
leuke verhalen van mensen die mijn

ouders en/of zelfs mijn grootouders
hadden gekend. Voor mij ontroerend!
Nog iets dat ik via De Oud Rotterdammer beleefde? Op een dag sla ik m’n
favoriete krant open en lees in een oproepje: “Zijn er mensen die mijn vader
nog gekend hebben van heel vroeger
uit de tijd dat hij nog jong was?” Ik
heb haar meteen gebeld en verteld dat
haar vader, die toen net als ik circa
14/15 jaar oud was, met veel andere
kinderen speelde op straat, o.a. diefie
met verlos, bokspringen enz. Van
alles. Verkeer was er nauwelijks en
het trottoir en de straat waren van ons.
Op een dag (ik zat op de stoep van ons
huis) kwam een jongen uit de buurt
naast me zitten en gaf me plotseling
mijn allereerste zoen. Dat was me wat.
En het is ook daarbij gebleven. En ja
hoor, het was dezelfde jongeman uit
de oproep van De Oud-Rotterdammer.
Maar, er is nog een vervolg, want toen

ik ging trouwen, werd onze trouwwagen bestuurd door diezelfde jongeman
en kreeg ik na afloop op de Coolsingel
nog een bos bloemen van hem. Dit alles heb ik zijn dochter en zijn weduwe
(hij was inmiddels overleden) verteld.
Ik hoop nog veel jaren van onze De
Oud-Rotterdammer te kunnen en
mogen genieten. Zelf in Rotterdam
geboren, en er ook vele jaren gewoond
en gewerkt hebbende kan ik met recht
zeggen: De Oud-Rotterdammer is
voor mij uniek! Niet dan? Ja, toch?
Sifra Dasberg
sifradasberg@gmail.com
Broodbezorger
Met veel interesse las ik het artikel ‘Broodbezorger gedood door
bomscherf’ in De Oud-Rotterdammer
van 14 mei over de omgekomen
bakker Gerrit-Jan Heus. Het gaat hier

namelijk over mijn vader. Het verhaal
maakte mij enerzijds trots, omdat
zijn overlijden aanleiding was daar
een verhaal over te schrijven. Aan de
andere kant ben ik verbaasd dat er
nooit is getracht in contact te komen
met zijn kinderen. Van de drie leven er
nog twee: mijn broer(tje), Joop en ik.
Aan de informatie in het verhaal heb
ik veel gehad. Mijn vader kwam om
aan het eind van de Rosestraat bij een
geallieerd bombardement. Hij werd
getroffen door een bom(scherf), doordat hij zijn schuilplaats (een portiek)
verliet om zijn bakkerskar dicht te
doen. In de portiek schuilde hij samen
met een collega van Bakkerij Jansen.
In het verhaal wordt gezegd dat het
uiteindelijk niet uitgemaakt heeft op
welke plek hij zich bevond; zowel in
de portiek als bij de bakkerskar zou
hij zijn omgekomen. Wij hebben ons
altijd afgevraagd óf het uitgemaakt
had. Ik ben nu, 75 jaar later, zeer blij
met deze informatie en zekerheid. Het
verhaal van mijn vader geeft ook een
gezicht aan de vele slachtoffers van de
bombardementen op onze stad. Mijn
moeder bleef achter met drie kinderen
van 2, 3 en 6 jaar. Op de dag van de
begrafenis van mijn vader vierde zij
Sinterklaas met ons. Zij, Alie HeusHameetman, werkte zich dapper door
een reeks zware jaren, in de oorlog en
de wederopbouw. Goed gesteund door
haar werkgever en die van mijn vader:
Bakkerij Van der Meer & Schoep.
In De Oud-Rotterdammer van 11 juni
schrijft de heer Smith dat het niet zeker is dat Gerrit-Jan Heus is omgekomen op de kruising van Roentgen- en
Rose Spoorstraat, zoals Rein Wolters
schreef. Als nabestaande kan ik
melden dat mijn vader wel degelijk is
overleden op de kruising Roentgen- en
Rose Spoorstraat. In DOR van 11 juni
staat ook een foto van de plaats waar
het gebeurd is, de onderste foto links.
Nel (Nellie) Plaisier-Heus
pietennelp@gmail.com

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
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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Vragen over tewerkstelling
In 1943 is mijn vader vanuit Rotterdam te werk gesteld bij Blohm
und Voss in Hamburg. Dit was een
scheepswerf. Hij is hier gebleven tot
circa medio 1944. Vervolgens is hij
twee jaar in Denemarken geplaatst.
Helaas is mijn vader overleden. Wie
kan voor mij de volgende vragen
beantwoorden?
Is de oproep tot het werken in Hamburg vanuit de gemeente gebeurd? Op
welke wijze ging men naar Duitsland?
Personenvervoer, goederenwagon,
deels lopend. Waarom werden er arbeiders verplaatst naar Denemarken?
Wie weet hier een antwoord op?

Slagerij Adelaarstraat
Wie kan me iets meer vertellen over
een slagerij in de Adelaarstraat van J.
C . Van Dijk rond 1935?
Ans Velders
030-6351668
ansvelders@gmail.com
Reünie Katendrecht
Wij nodigen oud-patronaters van
Katendrecht uit op 21 september bij
verhalenhuis Belvedère aan de Rechthuislaan 1 op Katendrecht voor onze
achtste reünie. En verder iedereen van
de Sint Felixschool, Sint Paulusschool, Sint Antonius Kleuterschool
of van de clubs op het patronaat aan
de Tolhuisstraat en de zomerkampen
in Beuningen, Gilze Rijen, Dorst etc.
Allen zijn onder het genot van een
hapje en drankje van harte welkom om
bij te praten over de tijd van toen. Op
de dag zullen meer dan 500 foto’s en
ander materiaal over die periode van
het patronaat vrij ter inzage op tafel
liggen. En mocht je zelf nog foto’s
hebben van je H. Communie, school,
patronaat en/of kampen: neem ze mee.
Aanmelden kan via whvanmeer@
chello.nl. Kijk voor andere informatie
op www.katendrechters.nl. Wij zijn
benieuwd en kijken met belangstelling
uit naar jullie komst.

J.Bax
Krimpen a/d Lek
jan.theabax@hetnet.nl
Tahiti Stars
Mijn moeder speelde rond 1955 in een
bandje met o.a. Cock van der Palm.
Dat bandje heette Tahiti Stars. Ze
traden geregeld op in bijvoorbeeld De
Blauwe Zaal. Ik kan er helemaal niets
van vinden en er zijn helaas ook geen
foto’s van te vinden. Is dit misschien
bij iemand bekend die er iets meer
over weet of nog foto’s heeft?

Begeleid naar theater en
museum
Nu de zomer is aangebroken is het
leuk vooruit te kijken naar wat het
nieuwe theaterseizoen te bieden heeft
en kaarten te bestellen. Maar niet elke
theater- of museumliefhebber is in
staat zelfstandig naar een activiteit
te gaan. Een groeiend aantal ouderen
ziet op tegen het zelf organiseren van
een middag of avond uit. Het alleen
gaan of het regelen van tickets en
vervoer blijkt soms lastig. Stichting
Vier het Leven heeft de oplossing voor
ouderen (65+) die zich hierin herkennen. Vier het leven heeft een geweldig
team van vrijwilligers in de regio,
die ouderen met plezier begeleiden.
Ouderen worden thuis opgehaald door
een vrijwilliger die de hele middag/
avond gezellig mee uitgaat. Gezamenlijk met andere gasten gaan zij naar
het theater, filmhuis of museum, waar
eerst een kopje koffie of thee wordt
gedronken in de foyer of het restaurant. Hier ontmoet men vaak ook
andere groepjes gasten en vrijwilligers
van Vier het Leven wat enorm gezellig
is. Vervolgens geniet iedereen van een
voorstelling, een film of rondleiding
door het museum. In de pauze of na
afloop drinkt men samen een wijntje
of wat fris en aan het einde van het
uitstapje wordt iedereen door dezelfde
11
vrijwilliger
weer veilig thuis gebracht.
Het eerste programmaboekje van het

Schaatsbaan
“Het straatgedeelte op foto 297 in ‘Rotterdam Gefotografeerd’ is van de
Blokweg in de wijk Hillesluis”, mailt (aswf22@hotmail.com). Halverwege
was een plantsoen met gras en een laag hekje eromheen. Dat is destijds onder
water gezet en ik heb er die koude lange winter van 1963 ontzettend vaak
(gratis) van genoten. Het leek voor mij op een kleine versie van schaatsbaan
(tennispark) De Enk in tuindorp Vreewijk, ook Rotterdam Zuid. Wie dit sublieme idee gehad heeft, geen idee, maar ik vond het fantastisch. Trouwens,
ter hoogte van het plantsoen op de Blokweg 38b zat schoenmakerij A.H.
Rits, een kleine man met een erg kaal hoofd dat er heel glimmend uitzag. De
schoenmakerij was gevestigd in de voorkamer van een gewoon woonhuis en
was herkenbaar aan het naambord naast de deur, in de vorm van een grote
laars.’’
nieuwe seizoen (van september tot en
met eind november) is al bezorgd bij
mensen die al eerder zijn meegeweest. Elke drie maanden ontvangen
belangstellenden het nieuwe programmaboekje en kan een keuze worden
gemaakt uit ongeveer 24 voorstellingen in de regio. En vanaf het najaar
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

China omarmt Rotterdams geluksgericht
zorgmodel van Hans Becker
Gedurende 25 jaar is prof.dr. Hans Becker
bezig met een geluksgericht zorgmodel.
Innovaties: levensloopbestendige
complexen, de ja-cultuur, use-itor-lose-it aanpak, herinneringsmusea etc. De extended familyaanpak is ook erg belangrijk. Dit
voorkomt een hospitaalachtig
gevoel, eenzaamheid en depressie. Met al die medewerkers,
leveranciers, andere cliënten,

In Singapore streden honderden Aziatische zorgorganisaties om de titel. Met het Nederlandse
geluksmodel is Yunlin tot de beste zorgorganisatie in Azië uitgeroepen.

familie, vrienden en knu�feldieren
wordt het leven weer leuk. Zeker
in China met zijn éénkindpolitiek is deze ‘namaakfamilie’ erg
belangrijk.
Kortom: ouderdom is een gestage
achteruitgang, steeds minder horen, minder zien, minder lopen en
meer vergeetachtigheid. Daar is
weinig aan te doen. Een zorgorganisatie moet zich daarom richten
op de leuke dingen in het leven.

Onder het toeziend oog van vicepremier Hugo de Jonge. en ambassadeurKronenburg wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met topman Philip Gong van Yunlin Elderly Care.

erg als te weinig zorg’, ‘het knuffeldier is net zo noodzakelijk als
de verpleegster’ en ‘de aantrekkelijke barkeeper’. Niet te veel
gebods-en verbodsbepalingen.
Begin met ja en laat alles zoveel
mogelijk begaan.

De organisatie moet een activerende en mogelijk makende
rol spelen. Schilderen, zingen,
bloemschikken, excursies, knuffeldieren, bibliotheek, diners,
feestjes, gym, yoga, bridge etc.
Motto’s als ‘te veel zorg is net zo

Becker bewijst nu met tweeenveertig appartementen in

Residence Roosenburch dat zijn
geluksmodel ook kleinschalig
kan.
Gelukscreatie te midden van natuur, vlak bij het dorpscentrum en
slechts dertig minuten van Rotterdam centrum. Kom langs en proef
de ja-cultuursfeer. Kijk ook op
www.residence-roosenburch.org

Per direct:

- Nog 3 appartementen beschikbaar
- Prachtig wonen
- Geen eenzaamheid
- Faciliteiten en vermaak

Grote Stern 2, 3181 SX, Rozenburg (Z-H)
0181-740740 of 06-5132 9046
info@residence-roosenburch.org www.residence-roosenburch.org
Ons geluksmodel is gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit en een familieachtige aanpak.
Knu�feldieren, huisrestaurant, herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, ﬁtnessruimte enz.
Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende activiteitenbegeleidster.
Zorgdiensten als pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, muziektherapie
Nog enkele appartementen te huur met rivierzicht.
Tweekamer appartementen kosten € 1.450,00 (incl. energie, nuts, telefonie, TV, WiFi enz. (kale huur € 1.000,00)
Alle met ruime badkamer, keuken met elektrische kookplaat, afzuigkap en magnetron. Vloeroppervlak minimaal 45 m2.
Nieuw: Nu ook 5 appartementen voor tijdelijke zorg (respijt, hospice, calamiteiten)
Nieuw: Op de eerste etage resideert, met 15 appartementen, Zorghaven BV,
gespecialiseerd in cliënten met geheugenproblematiek. Nachtzuster aanwezig.

Vanuit de appartementen, ko�ﬁekamers, restaurant en het (dak)
terras hee�t u een inspirerend uitzicht op de historische haven van
Maassluis, het Scheur, het langsvarende scheepvaartverkeer en de
groene gordel. De Residence ligt op een half uur rijden
van Rotterdam, Den Haag,
de Zuid-Hollandse eilanden en het Westland.
Ov-halte voor de deur, een winkelcentrum 10 minuten lopen.

Ons huisatelier

Een gelukkige sfeer en mooi uitzicht

Onze huisbibliotheek
en muziekruimte

Impressie tweekamerappartement

Ons terras

Ons restaurant

