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‘Ze zalle Piet Hein z’n smoel motte wasse’
Voor Delfshaven, met zijn
schilderachtige plekjes, heb
ik altijd een zwak gehad. Ik
vind het een prachtig stukje
oud Rotterdam, waar ik altijd
graag mijn Amerikaanse collega’s en vrienden de ‘geboorteplaats’ van hun land liet
zien. Ze vonden het schitterend. Wie de indrukwekkende
figuur op die sokkel is, wilden
mijn buitenlandse gasten ook
altijd graag weten. Met het
nodige enthousiasme deed ik
dan zo goed mogelijk uit de
doeken, wat ik me uit de vaderlandse geschiedenis nog
van Piet Hein kon herinneren.
Oudejaarsavond was op Delfshaven in
de jaren vijftig altijd een bijzonder festijn. Dagen tevoren had de jeugd van
heinde en ver de nodige kerstbomen
bijeen gegraaid en op diverse plaatsen
in de bouwvallige onderkomens
opgeslagen. Op oudejaarsnacht werd
de hele boel op één hoop gegooid voor
een schitterend vreugdevuur. Dat laatste nu was een van de jaarlijks teugkerende zorgen van onze onvolprezen
buurtagent Jo Stegeman. Delfshaven
was ‘zijn’ ambtsgebied en dat wilde
hij weten ook. De voor die keer door
het ‘opperhoofd’ ‘van Delfshaven,
Ome Bas, bepaalde plaats van het
traditionele nieuwjaarsvuur lag bij de
Lange Dijkstraat. Dat echter was volgens buurtagent Stegeman, in verband
met het brandgevaar voor woningen,
absoluut onaanvaardbaar. Nadat ik
samen met Stegeman ter plaatse had
rondgekeken, kon ik hem alleen maar
volkomen gelijk geven. Nu was de
vraag echter, hoe we Ome Bas dat
aan zijn verstand konden brengen.
Bas, een rasechte Rotterdammer, liep
altijd het vuur uit zijn sloffen om er op
oudejaarsavond voor iedereen, maar
in het bijzonder voor de jeugd van
Delfshaven, iets moois van te maken.
Van rottigheid op straat moest hij niets
hebben. Jo Stegeman had al van alles
geprobeerd om Ome Bas tot andere
gedachten te brengen, maar die wilde
van geen andere brandplaats weten:
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Het beeld van Piet Hein in Delfshaven

“Op de Lange Dijkstraat en nergens
anders gaanne we ze verbranden”, en
daar moest die buurtagent ‘Stèggeman’, zoals Ome Bas zijn naam altijd
uitsprak, het maar mee doen. Gelazer
op oudejaarsavond konden we nergens
gebruiken, dus ook niet op Delfshaven. Daarom waagde ik zelf een poging Ome Bas op andere gedachten te
brengen. Een bevriende brandmeester
was bereid met mij Ome Bas in diens
woning op te zoeken.
Dwars legge
“Heus inspecteur, het is nou eenmaal
traditie, waarom mot die buurtagent
Stèggeman nou altijd zo dwars legge”,
deed Ome Bas verwoede pogingen
ons voor zijn ‘brandplaats’ te winnen.
De brandmeester legde hem geduldig
uit waarom het daar ‘éch nie’ kon. Ik
deed er een schepje bovenop, door
hem het Piet Heinsplein als ‘brandplaats’ aan te bieden. Bovendien
beloofde ik hem een aantal, aan het
bureau Marconiplein opgeslagen,
kerstbomen. Na veel heen en weer
gepraat ging Ome Bas overstag, maar
kondigde ook zijn ‘aftreden’ aan. “Ik

zal me d’r niet langer mee bemoeien,
inspecteur, ik blijf oudejaarsnacht ﬁjn
thuis achter m’n keiltje zitten. Die
Stèggeman ken me wat.”
Ik legde Bas uit dat zijn aanwezigheid op het Piet Heinsplein op
oudejaaravond om middernacht van
groot belang was: “Het is per slot
van rekening maar één keer per jaar
oudejaarsavond.” Wat ik daar precies
mee voor had, vertelde ik hem niet.
Wie dan leeft, wie dan zorgt, dacht ik
alleen maar. “OK”, zei Bas uiteindelijk, “doenne we, maar die Stèggeman
ken je wel thuis laten, die hoef ik hier
niet meer te zien.”
Wat er verder van hem verwacht werd,
vroeg Bas nog. Ik legde hem uit dat
hij ‘zijn jongens’ moest opdragen op
oudejaarsavond alle kerstbomen naar
het Piet Heinsplein te slepen. Daar
zou dan een politiecombi klaar staan
om enkele, door hem aan te wijzen,
jongens naar het Marconiplein te
brengen. Die konden de door mij
toegezegde kerstbomen ophalen. Ome
Bas werd nu zelfs enthousiast.
Kort voor twaalf arriveerde ik met
Jo Stegeman op het Piet Heinsplein.

Onze ‘Spoetnik’ (VW-dienstauto)
werd met gejuich ontvangen en
direct van alle kanten omsingeld.
Ome Bas, feestmuts op het hoofd,
stond vooraan. Toen we uitstapten
verstomde het geluid, zakte de mond
van Ome Bas wijd open en schoot zijn
puntmuts van stomme verbazing naar
voren. “Inspecteur, mos dat nou, die
Stèggeman meebrengen”, vroeg hij
verontwaardigd.
“Luister, Bas”, zei ik, hem beduidend
met mij mee te lopen. Bas gebood
hierop een schare jongelui, die ook
mee wilden, ‘op te rotten’, omdat
hij ‘met de inspecteur most prate.’
Iedereen droop gedwee af. Ik legde
Bas uit waarom ‘Stèggeman’ wel
meegekomen was, namelijk omdat hij
de buurtdiender was. “Als hij dus zegt
dat je die kerstbomen niet op de Lange
Dijkstraat mag verbranden, doet die
dat niet om Ome Bas te pesten, maar
gewoon omdat we niet graag een deel
van Delfshaven in de hens willen zien
vliegen.” Bas knikte begrijpend. “We
hebben nog vijf minuten Bas, dan
begint het nieuwe jaar, dus wat gaan
we nou doen”, vroeg ik hem tenslotte.

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

De meest persoonlijke
manier van gedenken

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Specialist in grafmonumenten

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

030-6063944 / www.mpo.nl

www.andersgedenkmonumenten.nl

“Roep ome Joop d’r bij”, antwoordde
Bas. Binnen enkele tellen stond Ome
Joop ‘Stèggeman’ bij ons. “Ome Joop,
we motte van dat gesodemieter af”,
sprak Bas resoluut. “Laten we mekaar
de hand geven op z’n Noors.” Daarna
greep Bas zijn hand en vervolgens die
van mij. Hierna legde hij ze kruislings
over elkaar en sprak theatraal de
woorden: “Jongens, het geouwehoer
is afgelopen, we leve as mense naast
mekaar op Delfshaven.”
Onder luid gejuich liepen we klokke
twaalf met zijn drieën naar de stapel
kerstbomen, waarna Ome Bas er de
brand in stak. Tientallen handen werden toegestoken om hem een gelukkig
nieuwjaar te wensen, maar Ome Bas
weerde ze af: “Eerst Ome Joop en de
inspecteur.” Luid gebrul, geknal van
vuurwerk. gejuich en ‘volksgezang’.
Iemand uit het publiek tikte me op de
schouders en probeerde zich boven
de herrie verstaanbaar te maken: ‘Ze
zalle morrege Piet Hein z’n smoel wel
weer een beetje motte wasse.’.. En
Piet Hein... hij glimlachte.
Jan Blaauw
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent geen kunst!
•
•
•
•
•
•

Gedeeltelijke prothese en frames
Klikgebit op implantaten
Reparaties klaar terwijl u wacht
Behandeling aan huis mogelijk
Avond- en weekend service
Ook voor aanpassingen aan
bestaande Prothese
prothese

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.

.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258
www.fairdent.nl
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

05.08  09.08

VOORNEPUTTEN

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

12.08  16.08

GOEREEOVERFLAKKEE

19.08  23.08

HOEK VAN HOLLAND

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Houd rĳnmond.nl in gaten
voor de laatste updates

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

Annelies Kruis
Uitvaartverzorgster
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

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

www.uzk.nl

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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Bommen, munitie en springstoffencursus
Als laatste der Mohikanen en na het beëindigen van het bureau
Bijzondere Wetten van de politie Rotterdam, kreeg ik bij mijn afscheid in 1994 het zoveel mogelijk bijgehouden ‘activiteitenboek’
cadeau. Op die afdeling heb ik 24 jaar met hart en ziel gewerkt
en ik dacht laatst: het had zomaar een halve dag geweest kunnen zijn.
Op 1 april 1970 trad ik aan op de afdeling en om kennis te maken met de,
toen, vijf wapenhandelaren in Rotterdam werd ik ik met een oudere collega
op pad gestuurd om de zogenaamde
wapen- en munitielijsten op te halen.
In onze stad stonden meer dan vijfhonderd wapenbezitters geregistreerd.
Een zeer ingewikkelde materie. Denk
daarbij maar aan de doorgedraaide
geregistreerde schutter in het winkelcentrum van Alphen aan de Rijn!
De chef van de afdeling vroeg ons
ook langs te gaan bij de post Linker
Veerdam op Katendrecht. Daar hadden
ze een doos met slag- en steekwapens staan, die regelmatig werden
afgenomen van al dan niet bezopen
vechtende zeelui. Toen wij daar aankwamen vroeg de wachtcommandant
of wij ook een granaat uit de Tweede
Wereldoorlog, die al weken in een
leegstaande cel lag, wilden meenemen. Ik kreeg vervolgens de granaat
in mijn handen gedrukt. Mijn collega
en mentor zei dat ik de granaat in een
kistje met zand, dat in de kofferruimte
van onze auto stond, moest opber-

gen. Het zweet brak me uit, want als
dienstplichtig militair was mij geleerd
dat die oude verroeste munitie niet te
vertrouwen was. Maar ja, op je eerste
dag op de afdeling wil je niet te eigenwijs overkomen en dat kistje met zand
stond er tenslotte niet voor niks.
We reden vervolgens door de
Maastunnel naar het hoofdbureau en
brachten de granaat naar de opslagruimte in de kelderkast. Deze kast
was volgepropt met wapens, munitie,
afgekeurde waarschuwingspijlen van
de scheepvaart en vuurwerk. Eens per
kwartaal kwam de explosieven opruimingsdienst (EOD) het spul ophalen
voor vernietiging. De bewuste granaat
werd wegens gevaar voor ontploffing
niet meegenomen. Dat moest met
speciaal vervoer gebeuren!
Aangeklungeld
In het activiteitenboek zit een krantenartikel van 17 oktober 1972 van
het Rotterdams Nieuwsblad, waarin
staat dat een 33-jarige rechercheur een
levensgevaarlijke bom met een touw
wegtrok bij een kantorenflat aan de

In de jaren zeventig was er nog geen protocol bij bommeldingen. Hier werd tijdens graafwerkzaamheden een bom ontdekt aan de Boompjes.

Boompjes. Zo is er jarenlang maar wat
aangeklungeld. Doordat in Nederland
steeds meer bommeldingen kwamen, werd een zogeheten bomcursus
ontwikkeld. Ook ik moest naar die
cursus, die een week duurde. De eerste
instructeur die ons les gaf, was een
grootmajoor buiten dienst. Hij was
gekleed in uitgaanstenue, met een hele
rits onderscheidingen. Hij had helaas
voor hem maar een arm en een half
afgeslagen gezicht. Dat was gebeurd
tijdens het afgaan van een zelfgemaakte bom. Alle cursisten waren er binnen

een kwartier van overtuigd dat je altijd
met je tengels van verdachte voorwerpen of oorlogstuig moest afblijven.
Henk Elsink
Ik moet bij het schrijven van dit
verhaal denken aan de conference van
Henk Elsink, waarin hij als politieagent Bakema telefonisch melding
doet van het vinden van een bom op
het strand. Zijn commandant verbood
hem nadrukkelijk de bom naar het
bureau te brengen. Hij had toevallig
een boekje waarin stond hoe je een

bom onschadelijk moest maken. Bakema moest op zijn aanwijzingen stap
voor stap de bom ontmantelen. Toen
Bakema, na veel verwarrende aanwijzingen, geen antwoord meer gaf, zei
de commandant verontwaardigd: “Hij
zal wel hebben opgehangen”. Maar
Bakema had minder geluk dan ik op
mijn eerste dag.
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

CCtje Geef mij maar Amsterdam

c foto burosolo.nl

(Johnnie Jordaan)

Cox Column

Wat mij al een hele tijd, laten we zeggen een jaar of dertig, opvalt, is dat er zoveel Amsterdams nieuws is. We hebben het hier
natuurlijk over onze hoofdstad, dus logisch dat daar heel belangrijke dingen gebeuren, maar ik betrap mezelf er wel eens op dat
ik alle berichtgeving van die kant een beetje overdone vind. Laat
ik voor de duidelijkheid even zeggen dat ik het een heel leuke
stad vind. Ik heb er meer gewerkt dan in welke andere plaats in
Nederland ook, ik kom er altijd graag, en ik ga er ook altijd graag
weer weg.
Maar omdat alle kranten die wij rijk
geleden werd er een tunneltje geopend
zijn er nu zo ongeveer zijn gevestigd,
dat ze hadden gegraven voor hun Metro
zelfs die achterlijke Belg is na twee(die vergeleken met de Rotterdamse
helemaal niets voorstelt). Een uur live
honderd jaar met de Nieuwe Rotterop televisie, het volledige televisiewedamsche Courant op het Rokin gaan
zitten, en er ook steeds meer televisie
zen was uitgerukt. Nou draaien wij in
wordt gemaakt, want Hilversum is ook
de Hoeksche Waard onze hand niet om
te ver weg, lijkt het wel of Mokum
voor een tunneltje meer of minder, en
de hele wereld is en de hele wereld
in Rotterdam al helemaal niet, maar in
Mokum, hetgeen Mokummers ook eiMokum had een en ander toch geleid
tot een hoop getob. Eerst stortte de
genlijk vinden. Ze komen nooit ergens,
halve Vijzelstraat in, toen hadden ze
aan het eind van de Overtoom weten
nog wat meer tegenslagen zodat de
ze de weg al niet meer. Maar of al die
kosten de pan uit begonnen te rijzen,
berichten ons eenvoudige provinciazoveel miljard, ik weet het niet precies,
len ook interesseren is kennelijk geen
maar het was een hele hoop. Zoveel
vraag.
geld hadden ze niet, en toen zei iemand
van de Gemeenteraad dat het Rijk maar
Misschien weet u het nog, een tijdje

bij moest springen, “want het ging hier
tenslotte om een nationaal belang!”
Dus dat zij met droge poten aan de
overkant van het IJ moeten zien te
komen is nationaal belang!? Het ergste
is dat zo iemand dat nog meent ook.
Dus ik zou gedacht hebben, tunneltje in
stilte openen, blij dat ie af is en nergens
meer over lullen.
Toen hadden ze in de stad met grote
letters “I Amsterdam” staan. Leuke
woordspeling. Maar dat moest weg. In
geuren en kleuren kregen we de discussie en het weghalen opgedist in de
diverse media. Terwijl wij denken, wat
interesseert ons nou jullie lettertjes.
Elke behoorlijke stad heeft wel een
gemeentemuseum. Maar dat van
Mokum is al jarenlang in het nieuws,
eerst vanwege een verbouwing, toen
vanwege een directeur die een beetje
corrupt bleek te zijn, maar toen weer
niet, elke dag wel “nieuws” erover
terwijl je denkt “wat gaat dit ons aan?”
Zoek je rotzooi lekker zelf uit.

Ik kan nog wel even doorgaan. Op hun
fietspaden mochten geen scooters meer
rijden. Nauwgezet werden we op de
hoogte gehouden, dag in dag uit, hoe
die strijd weer verliep. Er staat een
Moslim middelbare school die niet
schijnt te deugen. De directeur maakte
de burgemeester uit voor “dom gansje”.
Gebeurt er niks belangrijkers jongens?
O ja, ze kunnen hun eigen vuilnis niet
meer kwijt, want de fabriek die dat
moet doen is in verregaande staat van
ontbinding. Kom dan in Rotjeknor
kijken hoe dat moet.
Heren van de krant en televisie, in
Pingjum of in Gulpen of in Terneuzen
is ook wel eens iets aan de hand. Mogen wij dat ook weten?
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

4 dg. Hotel Eperland / ZZ-Limburg € 199,199,- p.p.
5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,223,- p.p.

Busvakanties All Inclusive

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***
naar Rijs in het Friese Gaasterland
van 23 t/m 27 sept. al voor € 389,389,- p.p.

5 dg. Hotel Elderschans / Zeeland € 279279- p.p.
5 dg. Hotel Hof van Twente € 277,277,- p.p.
5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 216216- p.p.
5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 239,239,- p.p.
5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.

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

5 dg. Hotel Am Wahl / Westfalen € 269,269,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

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

Reis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # leuk programma #
All Inclusive met drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

All Inclusive in Valkenburg ZuidZuid-Limburg
van 23 t/m 27 dec. al voor € 445,445,- p.p.

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

LAMINAAT

Senioren ledikant Borneo 90 × 200cm blank eiken
inclusief vaste lattenbodem en comfort matras.

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

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

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

Herdacht worden
zoals u bent

twijfel is het begin
van wijsheid

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.

010 - 452 02 00

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

Wij kijken verder

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

Oostmaaslaan 105 | 3063 AP Rotterdam | www.lhmakelaars.nl
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Nr. 194

‘Westkruiskade is echt Rotterdam’
Soms is een plaatje van een straatbeeld van vroeger genoeg om de tongen los te
maken van wie die tijd hebben meegemaakt. Dat gold voor de Ken je dit nog-foto
nr. 194, een foto van de Westkruiskade, gezien vanaf de 1e Middellandstraat in
1973. Het leverde weer een groot aantal leuke reacties op. Op deze pagina een
bloemlezing daaruit.
Frank Muller: “Natuurlijk herken ik deze straat
nog. Dit is de Westkruiskade, wellicht in de jaren
70 of 80. Medio jaren 70 kwam ik hier vaak om
opgevoerde spullen voor onze brommers te kopen
(de naam van de zaak ben ik jammer genoeg
vergeten). Het was destijds een van de gerenommeerde zaken waar je kon snuffelen naar onderdelen om meer snelheid uit je Zundapp, Kreidler
of Yamaha te halen. Eind jaren 70, begin jaren
80 kwam ik hier om de twee weken elke dag, om
bij de Supermarkt van De Jong met de Securicor
geldwagen de dagopbrengst op te halen. De heer
Blok was in die tijd de ﬁliaalmanager. Of heette
dat toen nog gewoon ‘chef van de supermarkt’?
Omdat in die tijd de Westkruiskade toen nog ‘een
naam’ had, hadden wij aan de binnenkant van de
deur van de geldwagen, een gummiknuppel hangen. Verboden natuurlijk, maar ja, je wist maar
nooit. Gelukkig is er nooit wat gebeurd.”

werd bezocht en in de Josephlaan kochten we
snoep bij de waterstoker of een ijsje bij de ijswinkel die in een souterrain zat zodat je drie treden
naar beneden moest. In de manufacturenwinkel
op de foto, ging ik met mijn moeder ondergoed en
dergelijke. kopen. Leuke jeugd gehad daar.”

Joke de Gelder-Rietveld: “Jazeker, dit is de
Westkruiskade, Ik ben in 1948 in de Josephlaan
geboren; wel een laan, maar zonder bomen. In de
Tiendstraat op de kleuterschool geweest en in de
Schietbaanstraat op de lagere school de Dirk van
de Waayschool. We vermaakten ons best; knikkeren, touwtje springen met heel de straat en met
een touw om de lantaarnpaal draaien, ook gingen
we in het Groothandelsgebouw stiekem spelen.
Voor een kwartje een ﬁets huren in de Van Speykstraat en rondjes rijden door de straten. Ook de
poppendokter op de hoek van de Van Speykstraat

Harry Siebrecht; “Bij het zien van deze foto
komen veel herinneringen boven. Geboren in
1947 en opgegroeid in de Henegouwerlaan,
waar ik tot 1973 heb gewoond, herken ik deze
plek meteen als het Tiendplein. Op de foto links,
achter het Volkswagenbusje, was op de hoek van
het Tiendplein en de Coolsestraat de ﬁetsenzaak van Philipsen. Aan de andere kant van de
Coolsestraat, het pand met de markiezen, zat een
café. Als ik mij goed herinner met de naam ‘s
Lands Weerbaarheid. Op zaterdagmiddag stond
daar altijd iemand kranten te verkopen van De

Mary de Hoog-Schaap: “Dat is de Kruiskade,
omstreeks 1960. Op de foto de winkel van Jan
Bos, textielzaak. Hij had twee zonen. Een werkt
nu als fysio in Schiedam Op de hoek naast Jan
Bos zat café Engels. Dat was gepacht door de
familie Rogman. Het is op de hoek van de Van
Speijkstraat. Op de andere hoek de poppendokter.
Aan de overkant een lingeriewinkel. Daarnaast
een bromﬁetswinkel. Op de hoek Coolsestraat een
café met terras. En levende muziek. De Kruiskade
was toen nog gezellig en je kon er in de avond
nog rustig lopen.”

Ken je dit nog?

Nr. 196

Ken je dit nog? Koninklijk bezoek aan Rotterdam, maar ter gelegenheid waarvan? En wanneer? We zien
hoogwaardigheidsbekleders en een modern kerkgebouw op de achtergrond dat er alles mee te maken had.
Weet u waar het om ging? Was u erbij? Bent u wel eens in die kerk geweest? Heeft u er iets over te vertellen? Kortom: we zijn weer heel nieuwsgierig naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Stuur ons een
reactie! Dat kan naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. De foto is groter te bekijken op de website www.
deoudrotterdammer.nl

Waarheid. Verder op de West Kruiskade, links,
zaten de lederwarenwinkel van Strieder en de
bakkerswinkel van Ewald Behle. Hoewel Ewald
Behle al lang niet meer bestaat; er zit nu een
andere winkel in, staat boven in de gevel nog
steeds zijn naam. Verder zaten op dat stukje West
Kruiskade nog de apotheek van Lansberg en een
winkel van De Gruyter. Links op het Tiendplein,
niet op de foto zichtbaar, stond een elektriciteitshuisje met daar tegenaan geplakt de bakkerswinkel van Aug. Schenk. Ook stond daar altijd een
bloemenkraam. In de Tiendstraat was een kantoor
van de Staatsloterij en het bekende café De Drie
Ballons. Op de hoek van de Tiendstraat en de
Bloemstraat zat kantoorboekwinkel De Vulpenhoek en op de andere straathoek de sigarenwinkel
van Piet van de Spek. Er was ook nog een winkel
waar je een trouwpak kon huren. Verder waren er
op het Tiendplein en in de aangrenzende 1e Middellandstraat verschillende slagerijen. Daar hing
soms een half varken aan van die stalen haken
in de winkel met daaronder wat zaagsel voor de
bloedspetten. Rechts op de foto is de gevel te zien
van een goedkope drankzaak, met daarnaast de
winkel van Bos Manufacturen. Iets verder, rechts
op de hoek met de Van Speykstraat zat een café.
Daar tegenover speelgoedwinkel De Poppendokter. In de Van Speykstraat, links, zat een paardenslager. Daar moest ik voor mijn moeder wel eens
paardenbiefstuk halen. In de jaren ‘60 reden door
de 1e Middellandstraat; het Tiendplein en de West
Kruiskade de tramlijnen 4, 15 en 16; tegenwoordig zijn dat de lijnen 21, 23 en 24. Net als
vroeger, is het Tiendplein nog steeds een drukke
en rommelige, maar wel gezellige omgeving. Rotterdam telt zo’n 175 verschillende nationaliteiten
en die kom je daar haast allemaal tegen.”
Ruud Kuipers: “Dit is de Weskruiskade in de
jaren ‘60. Ik werkte in de Gouvernestraat, een
zijstraat van de Westkruiskade. Het was een gezellige volkswijk. Schuin tegenover de bioscoop
Arena was een automatiek. Dat vond ik als jongen van het platteland heel bijzonder en ik ging
daar tussen de middag regelmatig even wat uit de
muur halen. Eind jaren ‘60 ging de buurt achteruit; drugshandel en andere vormen van criminaliteit maakten de straat onveilig en onaantrekkelijk.
Halverwege de jaren ‘70 is er in het kader van
de stadsvernieuwing veel gerenoveerd en zijn er

ook nieuwe woningen gebouwd. In de jaren ‘80
zijn politie en justitie de strijd aangegaan tegen
drugsoverlast door het aanpakken van drugsdealers en het sluiten van drugspanden. Tegenwoordig is de Westkruiskade een bekende en populaire
winkelstraat met een grote diversiteit aan culturen
met de bijbehorende winkels en restaurants in het
oude westen van Rotterdam. Westkruiskade. Echt
Rotterdam.”
Herman van ‘t Hoogerhuis: “Volgens mij zien we
de Westkruiskade vanaf de 1e Middellandstraat.
Toen ik betrokken was bij de projectgroep Het
Oude Westen hebben we nog bevorderd dat de
panden links op de foto kwamen te liggen aan
het Tiendplein, dat in de volksmond al jaren zo
heette.”
Hans Muntz: “Is dit niet de Kruiskade? Nadat
wij verhuisd waren naar Bolnes, waar mijn vader
bij Boele werkte, ging ik nog regelmatig in het
weekend op bezoek bij mijn oma aan de Zaagmolendrift. Vanuit Bolnes kwam ik met de bus
(Twee Provinciën) aan op de Kruiskade vanwaar
ik verder ging met tramlijn 15 richting Crooswijk.
We woonden recht tegenover de winkel van Zuiddam, waar mijn oma regelmatig ging helpen.”
Sjaan Bramsen-van Seeters: “Dit is volgens mij
de Kruiskade. Links de Coolsestraat, ervoor
de Drievriendenstraat, dan de Anna Palownastraat, dan de Batavierenstraat. Ik woonde in de
Sint Mariastraat 32 en ging daar op school, de
Sint Franciscusschool. Op de hoek was de Sint
Jozefkerk. Van daaruit ben ik getrouwd. In de verkeringstijd bracht mijn verloofde me thuis. Om de
hoek van de kerk stond een dame. Als hij voorbij
kwam zei ze ‘Dag schat’. Dat kon toen allemaal
nog. Fijne herinnering aan die tijd.”
C. Rus Hartland: “Deze foto is genomen van de
Eerste Middellandstraat richting Kruiskade. Links
bij de hoek Coolsestraat is Café Landsweerbaarheid. Dat was van mijn oom Frans Rus Hartland.
Daar heb ik menig uur doorgebracht. Rechts op
de foto de textielwinkel Bos. Iets verder de Van
Speijkstraat. Om de hoek had je een speelgoedzaak, De Poppendokter. En daarnaast had je een
bar van bokser Luc van Dam. Ik zelf woon in de
Bajonetstraat. Leuk, deze foto.”

pagina
6
		
Dinsdag 6 augustus 2019

BLONK

VERHUIZINGEN
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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

10% korting



Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

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

010 - 419 08 72

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

va. € 1750,- All-In
Wij bieden:
-

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!!

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

(extra kost
en
aan verbon
den)

In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

CU

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een pijnlijke knie of heup?
Is werken, boodschappen doen of traplopen een probleem? Graag informeren
wij u over de behandelmogelijkheden in het Maasstad Ziekenhuis.

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Knie- of heupslijtage
Woensdag 25 september 19.00 - 21.00 uur
Als u last heeft van knie- of heupklachten, kan het
zijn dat u artrose heeft. In eerste instantie kunnen
klachten dan worden behandeld met medicijnen,
fysiotherapie en het gebruik van hulpmiddelen.
Maar er kan een moment komen waarop alleen nog
het vervangen van het gewricht door een prothese
voldoende verlichting geeft van de klachten.
Graag informeren wij u over de behandelmogelijkheden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst.
Onze specialisten geven samen met de
regieverpleegkundigen en de fysiotherapeut
uitgebreide voorlichting over knie- en heupartrose,
niet-operatieve behandelingen, het vervangen van
het knie- of heupgewricht door een prothese,

AANMELDEN

Aanmelden

Ja, ik kom naar de voorlichting op 25 september
en ik kom:

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

alleen

bijeenkomst via het formulier rechts of via

Dhr.

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

met 1 introducé

met 2 introducees

Mevr.

Naam

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Straat

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt

Postcode/Plaats

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

E-mail*

Praktische informatie

Telefoonnummer

Datum : Woensdag 25 september

Geboortedatum

Tijd

Dit formulier in een gesloten envelop en zonder
postzegel sturen naar:
Maasstad Ziekenhuis
t.a.v. Polikliniek Orthopedie, locatiecode 0H2.125.
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.

: 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal, 1e etage
Maasstadweg 21 in Rotterdam

risicofactoren en het behandeltraject. Uiteraard
krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

✁
OR

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Zo nu en dan wordt ons gevraagd
waar binnen onze praktijk de grootste
uitdaging ligt. Op dit moment lijkt
deze te liggen in een zo goed mogelijke
afwikkeling van erfenissen van samengestelde gezinnen.
Neem bijvoorbeeld het echtpaar waarvan meneer onlangs overleed. Samen
met zijn tweede vrouw had hij een
gelijkluidend testament laten maken,
waarin zijn dochter en haar zonen ieder
gelijke delen van beiden zouden erven.
Maar de dochter van meneer blijkt na
het overlijden van haar vader een stuk
minder aardig en erg inhalig. Ze wil de
erfenis van vader direct hebben, want
ze gaat een huis kopen en heeft geen
boodschap aan het testament van vader
noch aan wat de wet er over zegt. De
weduwe krijgt het gelijk aan haar kant
en laat bovendien de notaris een nieuw
testament maken waarin deze stiefdochter niet meer van haar erft. Bovendien
wil ze zoveel interen op haar vermogen
dat de erfenis van dochter ten tijde van
haar overlijden op is.
Na haar overlijden mogen haar twee
zoons aan hun stiefzus uitleggen dat
ze niets meer zal ontvangen, omdat er
niets meer is. De stiefdochter vermoedt
dat alles bij leven al aan de zonen is
geschonken en u begrijpt: de rapen zijn
gaar. De erfgenamen zijn beland in een
vrijwel onontwarbare kluwen, die alleen
met tact en geduld tot een goed einde
te brengen is. Juist dat soort erfenissen
zijn de uitdaging voor de toekomst; een
uitdaging die we als erfcoach binnen
Akto graag aangaan.
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Weg met de tweetrap
Mijn man en ik hebben enige
jaren geleden - omdat het
toen erg in de mode was
- een tweetrapstestament
gemaakt. Het sprak ons aan,
omdat de langstlevende dan
geen erfbelasting zou hoeven
te betalen. Maar we vragen
ons nu af of het wel zo zinvol
was; wat denkt u?
Het is inderdaad hebben twee notarissen enige jaren geleden in een consumentenprogramma reclame gemaakt
voor deze testamentvorm. Wat de
meeste mensen aansprak, was dat de
langstlevende dan geen erfbelasting
hoeft te betalen bij het overlijden
van de eerste partner. Wat er niet bij
werd verteld, is dat de erfbelasting na
overlijden van de langstlevende vaak
juist veel hoger is.
Een tweetrapstestament doet het
volgende: volgens het testament van
de eerstoverledene is de langstlevende
partner de enige erfgenaam van de

Mantelzorgkosten aftrekbaar?
Ook al maakt uw dochter veel
reiskosten om u als mantelzorger te
helpen, die kosten zijn noch voor u
noch voor uw dochter een aftrekpost
bij de aangifte inkomstenbelasting.
Wel kunt u in Rotterdam vrijstelling
van parkeerkosten krijgen en een
reistegoed op uw Rotterdampas van €
25. Alle kleine beetjes helpen...
Levenstestament en schenken
Het levenstestament is in de familiepraktijk van de notaris momenteel
een van de meest opgemaakte aktes.
Met het levenstestament benoemt
u een gevolmachtigde, die ervoor
zorgt dat - als u dat zelf niet meer
kunt - alles betaald kan worden en
de woning verkocht kan worden
als u die niet meer nodig heeft. Een
andere reden om een levenstestament
af te sluiten, is de mogelijkheid
van schenken. Op die manier kan
de gevolmachtigde zorgen dat het
spaargeld niet opgaat aan de eigen
bijdrage zorg, maar bij de beoogde
nabestaanden terecht komt. Let op, de
gevolmachtigde moet in de geest van
de volmachtgever handelen, dus niet

overledene. Deze krijgt de nalatenschap onder de voorwaarde dat na
zijn/haar overlijden de erfenis naar de
tweede trap gaat; vaak de kinderen,
maar dat kan ook ieder ander zijn.
Daarmee voorkomt men in veel
gevallen dat de langstlevende op dat
moment erfbelasting moet betalen.
De langstlevende heeft namelijk een
vrijstelling van € 650.913 en kinderen
maar € 20.616. Is de nalatenschap
kleiner dan de vrijstelling voor
partners, dan is er geen erfbelasting
verschuldigd. De nalatenschap van
de overledene heet bij een tweetrapstestament het bezwaard vermogen,

zijn eigen doelen van de schenking
bedenken. Beschrijf dus aan wie en
wat geschonken mag worden.
Een vergeten pensioen
Het komt nog steeds voor dat een
klein pensioen of (bijzonder) partnerpensioen niet wordt opgehaald en
bij het pensioenfonds blijft liggen.
Via www.mijnpensioenoverzicht.nl
kunnen gerechtigden al zien waar ze
recht op hebben en bij dat pensioenfonds of -verzekering navraag doen.
Mensen zonder internet kunnen
bellen met de Pensioenfederatie, die
de helpdesk vergeten pensioenen
beheert. Zorg wel dat u uw huiswerk
heeft gedaan en dat u weet bij wie u
gewerkt heeft, wanneer dat was en
of er een pensioenfonds was (vraag
oud-collega’s).
Vrijstellingen erfbelasting
Velen denken nog steeds dat de Be-

de erfgenaam: de bezwaarde en de
persoon die de nalatenschap in tweede
instantie erft: de verwachter.
Maar het venijn zit in de staart. Als
in de nalatenschap bijvoorbeeld een
woning zit (en dat is vaak het geval),
dan wordt het daadwerkelijke bedrag
dat de verwachter erft pas bekend
op het moment dat de langstlevende
overlijdt. Over die waarde moeten de
verwachters dan erfbelasting betalen.
Dus als de woning op het moment dat
de eerste partner overlijdt € 250.000
waard is en na vier jaar prijsstijgingen
€ 350.000, dan wordt daarover de erf-

lastingdienst de helft of meer van de
erfenis wil hebben. Dat is niet juist.
Sinds 2010 zijn de tarieven aanzienlijk lager (tot 2010 was het maximum
68 procent).
Partners en kinderen betalen 10
procent erfbelasting over het bedrag
boven de vrijstelling tot € 124.727 en
daarboven 20 procent. Kleinkinderen
18 en 36 procent. Alle anderen 30
en 40 procent. Partners hebben een
vrijstelling van € 650.913 en (klein)
kinderen ieder € 20.616.
Erfbelasting betalen is niet leuk, maar
bij een gemiddelde nalatenschap
van twee personen (€ 300.000 en
twee kinderen) is de verschuldigde
erfbelasting uiteindelijk ‘slechts’
maximaal 7 procent: € 11.000 over €
150.000. Is er sprake van een vruchtgebruiktestament, dan is - afhankelijk
van de leeftijd van de langstlevende de erfbelasting vaak nog lager.

belasting berekend die de erfgenamen
in tweede instantie moeten betalen.
U begrijpt dat dit veel hoger kan zijn
dan wanneer bij het eerste overlijden
al erfbelasting zou zijn betaald.
Er zit nog een aantal aspecten aan de
tweetrapsmaking waarmee rekening
moet worden gehouden. Na het
overlijden moet een (notariële) boedelbeschrijving worden opgesteld. Er
moet jaarlijks gerapporteerd worden
hoe het met het bezwaard vermogen
staat en dus moet er een administratie bijgehouden worden. Dat is
vooral belangrijk als er mag worden
ingeteerd op het bezwaard vermogen
of geschonken.
Om erfbelasting te besparen, bestaan
er ook andere, vaak betere, instrumenten. Denk daarbij aan een vruchtgebruiktestament of rente over de
niet opeisbare erfdelen of legaten ter
grootte van het vrijgestelde bedrag
voor de erfbelasting. Mogelijkheden die een stuk overzichtelijker
en gemakkelijker zijn. Wellicht iets
om te overwegen. Voor persoonlijk
advies: maak eens een afspraak. Bel
0104130823 of mail: info@akto.nu.

Ga door de knieën In de
supermarkt weten ze wat ze willen verkopen. De producten op
ooghoogte zijn vaak de duurdere
producten. Buk eens of reik juist
hoog voor de goedkopere producten die niet minder hoeven te zijn.
Hierdoor kunt u leuk besparen.
Maak bezwaar tegen de
WOZ Als nieuwe eigenaar/belanghebbende van een woning door
erven heeft u het recht een nieuwe
WOZ-beschikking aan te vragen.
Vooral handig als u denkt dat de
woning te hoog is gewaardeerd;
of u nu weduwe bent of kind dat
erft of helemaal geen familie. Met
iedere € 1000 die de WOZ-waarde
lager uitkomt bespaart u tenminste
€ 100 en soms zelfs tot € 400.
Maak een afspraak voor
ons vrijblijvende erfcoachspreekuur Data en tijden zie:
www.akto.nu
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Uitvaart basis € 2875,-

Vanaf € 350,=

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

- 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.

Gemino 30
Rollator

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?

www.venrooytandtechniek.nl

De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen
Schinkelse Baan 6 • 2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl
www.welzijnswarenhuis.nl

IEDERE
DAG
ANDERS!

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

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

KUNSTGEBITTEN

+ Creëren sociale werkgelegenheid
+ Ontlast milieu door hergebruik

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Samen bereik je meer!

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Doorgeven is beter dan weggooien
Gratis ophalen herbruikbare goederen:
 088 - 676 43 89  opnieuwenco.nl
Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
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Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
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SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg
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www.seniorenhulp.com
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.

EERD

REK

De mooiste busreizen met gegarandeerd vertrek!
Reiscode: efpra01

Historisch Praag
6-daagse busreis

vanaf

De Ardennen, de Champagne streek en Reims
6-daagse busreis

Reiscode: ebboi02
vanaf

8-daagse busreis

vanaf

12-daagse busreis

vanaf

Kroatische Bloemenrivièra op uw gemak
12-daagse busreis

€ 579*p.p.

Reiscode: ebwes03

Westendorf in Tirol op uw gemak

€ 819*p.p.

Reiscode: ebopa01
vanaf

€ 929*p.p.

Reiscode: evit418

Fascinerend Sicilië
11/15-daagse vlieg-busrondreis
Autoreizen

€ 429*p.p.

Reiscode: eblof03

Moezel en Rijn

Busreizen

€ 359*p.p.

vanaf
Vliegreizen

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

Verre reizen

€ 1099*p.p.
Steden reizen

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

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.

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
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Liftend door het Verenigd Koninkrijk
Op deze pagina het vervolg (tevens slot) op het vakantieverhaal van Arie van der Stoep in het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer, waarin hij vertelde over zijn reis naar Engeland en Schotland met zijn vriend Teun Roos. De tieners mochten mee op een vrachtschip en wilden liftend door
Groot-Brittannië trekken. Een prachtig vakantieavontuur.
De metro bracht ons weer tot aan het
randje van de stad. In de buitenwijken van Londen was dat, net als in
Rotterdam, bovengronds, dus net een
trein. Ergens kregen we een lift van
een vrachtwagenchauffeur die richting
Birmingham moest. Hij was een
speciaal figuur, met uitgesproken meningen. Vol vuur haalde hij herinneringen op aan zijn tijd als soldaat in de
oorlog. De strijd tegen de jerry’s, good
soldiers. Bam-bam op zijn stuur. “Als
wij ze verjaagd hadden, kwamen ze ‘s
nachts als spoken weer terug.” Weer
bam-bam op het stuur. Over zangeres
Helen Shapiro was hij vol lof, het
nummer ‘Walking back to Happiness’
zat hij, als hij niet aan het woord was,
constant te neuriën.
Opstandeling
Toen we op een parkeerplaats onze
boterhammetjes zaten te verorberen,
begon hij een hele discussie over ons
Nieuw Guinea. Op de radio had hij gehoord dat wij Nju Ginnie morgen (16
augustus) aan die vermaledijde Soekarno zouden geven. Een opstandeling
nota bene! “Jullie Luns heeft toch
niets kunnen bereiken bij Kennedy in
de States.” Toen we vanaf de heuvels
op Birmingham neerkeken, raadde hij
ons aan die stad maar over te slaan.
Dat is tegenwoordig New Bombay, ga
maar gelijk door naar Manchester. Zo
gezegd, zo gedaan. Maar eerst namen
we natuurlijk hartelijk afscheid van
onze eigengereide chauffeur.
In de stromende regen kwamen we
eind van de middag in deze stad in
verval aan. Tot overmaat van ramp
bleek er geen jeugdherberg te zijn.
Dan maar een hotel. Eentje van de
YMCA, voor 1 Pound, dus niet zo gek
duur. Nog in de stijl van 1850, met een
heerlijk groot ligbad. Ik Heb er zeker
een uur lang heerlijk in liggen soezen.
In de dagen die volgden passeerden
we Carlisle en het Lake District.

Vooral dat laatste is een prachtig
gebied in Noord-Engeland. Zeilen,
roeien, mooie verstilde Engelse
dorpjes tussen wat grotere steden.
Maar met liften weet je nooit precies
waar je terechtkomt. We waren al een
stuk uit de richting van ons geplande
doel geraakt: Edinburgh. Om daar te
komen moesten we nu via Glasgow.
Maar toen Teun en ik, en nog een stuk
of tien anderen op zekere morgen in
de stromende regen buiten Carlisle
stonden te liften, suisden uur na uur
alle auto’s ons in een gordijn van
opspattend water voorbij. Niemand
stopte. Wat opviel was dat alle meisjes
in de loop der uren wèl met iemand
meekonden; wij, jongens, bleven
staan. Uiteindelijk namen we maar
de bus naar Glasgow. Dat vonden we
wel jammer, want daardoor zouden
we de beroemde Hadrianuswall, uit de
Romeinse tijd, niet zien.
Bouwvakkers
In de bus kwamen we in contact met
een groepje bouwvakkers dat naar
huis ging. Het weekend stond voor de
deur. Toen wij zeiden dat we de trein
naar Edinburgh wilden nemen, keek
er ééntje op zijn horloge en zei: “Dan
mogen we niet te veel oponthoud
hebben.” Hij ging naar voren, naar
de chauffeur, smoesde wat, grijnsde
en stak zijn duim omhoog. “It’s okay,
boys.” Bij elke halte die we nu passeerden en waar niemand stond, reed
de bus met volle snelheid door. Toen
we uitstapten bij het hoofdstation
van de bus, zo rond een uur of zes,
spitsuur, geloof het of niet, namen de
bouwvakkers onze zware rugzakken
en ploegden door de mensenmassa
heen, met ons tweeën in hun kielzog.
Zo liepen we op een sukkeldraf naar
het spoorwegstation, waar de trein
naar Edinburgh al klaar stond. Even
snel handjes schudden en weg waren
die ruige bouwvakkers, maar ‘t waren
kerels met harten van goud! De En-

Edinburgh Castle

gelse beleefdheid voor vreemdelingen
bleef ons verbazen. Mensen die net
uit de trein gestapt waren en ons met
die grote rugzakken zagen sjouwen,
vroegen zelf of wij hun dagkaarten
voor de trein wilden hebben; zij waren
nu thuis en de kaart was nog geldig.
Gretig aanvaardden we dat aanbod.
Binnen vijf minuten zaten we en de
trein vertrok. Ik ben dus ooit wel in
Glasgow geweest, maar heb van de
stad niets gezien.
Gifaanval
Toen we ons meldden bij de jeugdherberg in de Schotse hoofdstad bleek
deze vol te zijn, maar we kregen het
adres van particulieren waar we konden slapen. Dit oudere echtpaar deed
het puur om financieel rond te kunnen
komen. Mevrouw werkte als verpleegster bij de National Health Service,
haar man was oorlogsinvalide. Niet
uit de laatste oorlog, maar uit WO I.
Bij een gifaanval met mosterdgas in
1916 waren zijn
longen gedeeltelijk verwoest
en hij kon alleen
nog maar door de
kamer schuifelen.
Er zaten ook nog
twee Israëlische
meisjes in huis.
Daar trokken
we in de dagen
daarna veel mee
op. Het bleken
onderwijzeressen
die in een villawijk van Tel Aviv
werkten. Qua
levenservaring
waren wij bij hen
vergeleken nog
groentjes. Deze
meisjes hadden
er al een paar jaar
Doedelzakspeler in Edinburgh
dienstplicht in het
leger opzitten.
Archaïsch tafereel
In Edinburgh rolden we met onze neus
in de boter. Er werd net een atletiekwedstrijd Nederland--Schotland
gehouden. Dus vol vuur moedigden
wij daar Eef Kamerbeek en een zekere
Snepvanger aan, maar het mocht niet
baten, wij verloren nipt.
We bezochten de Highland Games,
met paalwerpen, touwtrekken en nog
wat vreemde sporten. Alle deelnemende mannen natuurlijk in een kilt.
Clan tegen clan, allemaal verschillend
gekleurde kilts. Van die potige kerels
met benen als boomstammen en dan
zo’n rokje erboven. Ik vond het soms
geen gezicht. ‘s Middags werden de
spelen officieel in de kathedraal ge-

Op naar de Highland Games

opend; daarna
kwam er een
lange stoet
hoogwaardigheidsbekleders
in toga en met
witte pruik op
naar buiten.
Een archaïsch
tafereel, maar
prachtig om te
zien.
‘s Avonds naar
the Castle, een
citadel bovenop
een heuvel
midden in de
stad. Daar
werd een grote
militaire show
gegeven met
soldaten uit het
Gemenebest.
Militaire korpsen kwamen luid toeterend binnen,
voorafgegaan door doedelzakspelers.
Ondertussen kwamen commando’s
langs touwen naar beneden gezeild,
verlicht door schijnwerpers. Het
geheel zag er feeëriek uit. En dat alles
binnen de kasteelmuren. Ik kreeg er
kippenvel van. Magnifiek! We kletsten
ook veel met Schotten en dan viel de
andere tongval heel goed op. Vooral
als zij overdreven fatherrrrrr and modderrrrr uitspraken. Natuurlijk enkele
bezienswaardigheden bezocht, maar
het gekke is, daar weet ik niets meer
van.

opraakte. De meeste trekkers die wij
spraken gingen nog verder noordwaarts, de hooglanden in. Wij besloten
zuidwaarts te gaan, richting de havenstad Boston en namen de bus die ons
buiten de stad bracht. Al snel hadden
we een lift en de hele verdere dag ging
het hitchhiken uitstekend, alleen... .de
verkeerde richting uit. Eind van de dag
zaten we niet in Newcastle, de richting
die we gepland hadden, maar in Wales,
in Llangollen, spreek uit Slenggoslen.
Het leek wel een wildwestdorpje, het
eind van de wereld waar we terecht
waren gekomen. Toch hebben we daar
een paar gezellige dagen gehad. Maar
we moesten zuinig aan doen. Vanuit
Wales zijn we liftend en met bus en
trein naar Boston gereisd. Het liften
ging weer vaak in de stromende regen.
Eén keer heb ik zelfs mijn schoenen
moeten omkeren om het water eruit
te laten lopen. Wat regen betreft zijn
we niets te kort gekomen in Engeland.
Toen we het scheepvaartkantoor belden met de vraag wanneer de Fiducia
zou vertrekken, hoorden we dat dat
net eind van de middag zou zijn. Door
het slechte weer had de boot een dag
vertraging opgelopen. Eigenlijk hadden we dus geweldige mazzel!
Zaterdag 25 augustus waren we terug
in Rotterdam, moe, bijna zonder een
cent op zak, maar met een schat aan
nieuwe indrukken en ervaringen. Maar
als mijn kleindochter zou vragen: zal
ik ook een lifttocht gaan maken, opa,
dan zou ik antwoorden: nooit doen!
Veel te gevaarlijk. Zeker in deze tijd.

Verkeerde richting
Wat ik wel merkte was dat ons geld

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 3 november
Tentoonstelling in de Museumtuin De Valkuil van de Kunde - Glaskunst door
Bernard Heesen en Nienke Sikkema
Tentoonstelling t/m 3 november:
Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden
Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’ decoratief glas in
kozijnen, deuren en ramen
in Nederland, maar ook het
zogenaamde ‘bouwglas’, met
unieke exemplaren van glazen
bouwstenen en dakpannen. Kijk
op www.nationaalglasmuseum.
nl voor meer info. Nationaal
Glasmuseum, Lingedijk 28-30,
Leerdam. www.nationaalglasmuseum.nl

Gezellig eten in pop-up restaurant Daar Buiten in De Kas

Tijdens de verbouwing van Restaurant & theehuis De Dames in augustus gaat pop-up restaurant Daar Buiten open
in De Kas op Leefgoed de Olifant. Dit mooie gebied tussen de IJsseldijk en Park Hitland vormt het prachtige decor
voor een gezellige lunch of diner voor groot en klein, nu ook met heerlijke mosselen. Na een wandeling door de
inspirerende Beeldentuin of Park Hitland is het goed toeven in De Kas, met een prachtig terras. De zondagavonden
11 en 18 augustus zijn speciale Fruits de mer-avonden met live muziek voor € 42,50 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.

Zondagen 11 en 18 augustus

Hippisch topevenement in Kralingsebos
Het een na grootste hippische
evenement dat Nederland ooit
heeft georganiseerd komt naar
Rotterdam. In drie disciplines
wordt er gestreden om de Europese Kampioenstitels. Topsport
van het hoogste niveau; de EK’s
vormen zelfs een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen.
En dat is niet alles: naast de twee
stadions waar de sporters op
twee en vier benen strijden om
de hoogste score, is er langs de
Kralingse Plas een schitterende
Boulevard waar van alles gebeurt:
de kampioenen worden daar
gehuldigd, er zijn meet & greets,
je vindt daar het lekkerste eten
en drinken, het Infodin kidsdorp
en veel verschillende winkels en
stands. Je kunt een los kaartje
kopen voor de Boulevard. Met
een ticket voor het Rotterdam
Stadion, kun je ook de Boulevard
op. Save the date! Kijk voor het
programma per dag op: rotterdam2019.com

Fruits de Mer in Daar Buiten in De Kas

In De Kas in de Beeldentuin van Leefgoed de Olifant vindt u deze maand pop-up restaurant Daar
Buiten met een prachtig terras in het groen. De aanvang van de Fruits de Mer-avonden op beide
zondagen is 18.00 uur en er is live muziek. Boeken via www.leefgoed.nl/agenda. Zie ook elders op
deze pagina’s. Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Restaurant geopend woensdag t/m zondag vanaf 11 uur. Meer info en routeplanner, www.leefgoed.nl of
0180-323414.

Maandag 19 tot en met zondag 25 augustus
Wie wordt Europees Kampioen in het Kralingse Bos?

Van 19 tot en met 25 augustus strijden de beste Europese ruiters met hun paarden om de medailles tijdens de Longines FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage. Naast
de topsport is er een schitterende EK-Boulevard: met optredens, meet & greets, shops, lekker eten
en drinken en meer. Waarvoor je losse kaartjes kunt kopen. Kijk op rotterdam2019.com voor het
programma.

last minute lezersaanbieding 17-24 augustus
€55 korting p.p.

Speciale Senioren Weekarrangementen inclusief:
• Halen en brengen vanaf opstapplaats
• Volpension
• Dag-en middagtochten
• Avondentertainment

• Thuiszorg
• Lift aanwezig
• Hotel Wellness

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496

(za-za
€ 565 )
Toesla ,g
kamer 1 pers.
€ 55,info@hotelhetlandhuis.nl

www.hotelhetlandhuis.nl
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Orgelconcert met verzoeknummers

Woensdag 21 augustus

Woensdag 21 augustus verzorgt organist Martin Mans een orgelconcert in de Breepleinkerk in Rotterdam. De
organist is al 25 jaar aan deze kerk verbonden en geeft er bovendien vele concerten. Ook ditmaal is het voor
bezoekers mogelijk voor aanvang een verzoeknummer in te dienen en mede het programma te bepalen. De
bezoeker en luisteraar kan een gevarieerd programma verwachten waarbij het goed mogelijk is dat zijn of haar
verzoeknummer zal worden gespeeld. Aanvang: 20.00 uur. Zie ook elders op deze pagina’s.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

Orgelconcert Martin Mans in Breepleinkerk

In de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 104 in Rotterdam-Feijenoord geeft Martin Mans
woensdag 21 augustus een orgelconcert. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 11 euro per persoon. Wie
online kaarten bestelt, betaalt 10 euro p.p.; leden van de ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO
betalen 9 euro p.p. Kinderen tot en met 11 jaar 5 euro p.p. Voorverkoop en reserveren: www.
martinmans.nl of 06-25391903.

Elke woensdag

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

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.

Tentoonstelling in Museumtuin Nationaal Glasmuseum

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 en militaria

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

Elke donderdag

In de Museumtuin van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam is momenteel de tentoonstelling ‘De Valkuil van
de Kunde’ te zien, die is ontsproten uit de creatieve samenwerking
tussen Bernard Heesen en de jonge, getalenteerde Nienke Sikkema.
Het toont het resultaat van een zoektocht naar de mate waarin
de techniek en de kunde van het glasblazen bepalend is voor het
eindproduct. De titel van de expositie weerspiegelt de voor Bernard
Heesen steeds aanwezige verleiding om - na dertig jaar werken met
glas - te vervallen in makkelijke trucs en technische hoogstandjes.
Die valkuil probeert hij dan ook al dertig jaar te omzeilen. Nienke
Sikkema, net afgestudeerd aan de KABK in Den Haag, ging werken
in het atelier van Bernard Heesen om het glasblazen te leren. Terwijl
zij de techniek van het glasblazen steeds meer onder de knie kreeg,
werd Heesen op zijn beurt weer geïnspireerd door haar talent, haar
open blik, maar vooral ook door haar vrolijke onkunde. Kennis
doorgeven werd tegelijkertijd kennis verversen en verbreden en
aldus ontstond een verrassende chemie tussen meester en leerling
(zie ook elders op deze pagina’s).

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.

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

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

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
laats
p
n
e
o
iz
se
0
voor 202

Oostmoerse Scheidweg 2
Oostmoerse
Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Stad
a/h Haringvliet
Tel. 0187
- 611252
Tel.
0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl
www.campinghetvogelnest.nl
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Dierenvervoer van buuren
Wij zorgen ervoor dat u en/of uw huisdier veilig naar de
gewenste locatie vervoerd wordt. Alle opties zijn mogelijk.
Denk aan dierenarts bezoeken, ritten van en naar het
vliegveld, ritten naar familie, kennel en zelfs bv het strand
of bos. Tevens verzorgen wij ook het vervoer naar het crematorium. Alle gezelschapsdieren zijn bij ons welkom. Wilt
u een rit inplannen voor u en / of uw huisdier dan kunt
u dit doen via het onderstaande nummer (een afspraak
maken kan via bellen, whatsappen of sms’en). Wij zijn 24/7
bereikbaar en rijden ook 24/7. Voor spoed ritten staan wij
altijd voor u klaar.

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00

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

Tel.: 010-4194010

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

tel. 0639363671
kvk. 75054094
Kimberley van buuren

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.
woning
* Schoonmaken
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

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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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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Rondvaarten Schiedam

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

Afvaarten

Vanaf half april tot eind oktober.
Dinsdag t/m zondag om 11.30, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.

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

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

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

Tarieven

Volwassenen € 7,00
65+
€ 6,00
Kind 4 t/m 11 € 3,50

`All you can eat` Wereldkeuken

kaartverkoop

Museummolen De Walvisch, Westvest 229, Schiedam, I-Punt S'DAM
in de Waag, Lange Kerkstraat 39, online: www.sdam.nl/rondvaarten

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker. Niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen. Goedkoopste kaartje gratis.
13 april tot 27 oktober 2019

Inlichtingen en reserveringen
Museummolen de Walvisch, 010 4267675
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

Wij vieren feest!
Cathay bestaat 3 jaar!
In juli en augustus €10,00 korting
voor elke twee volwassenen
Geldig van dinsdag t/m vrijdag op vertoon van deze advertentie of Klantkaart.

Dinsdag 6 augustus 2019
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Honderd jaar Tuindorp IJsselmonde
Dit jaar bestaat Tuindorp IJsselmonde 100 jaar en uiteraard wordt daar de komende tijd de nodige
aandacht aan besteed. Dini Verschoor-Kooiman (geboren in 1931) heeft haar jeugd tot 1959 in dit
tuindorp doorgebracht. In dat jaar trouwde ze met Rob Verschoor, die toen zeevarende was op
vracht- en passagiersschepen.
Aan de hand van een oud fotoboek
halen we herinneringen met haar op
aan die tijd van toen. “Het tuindorp
bestond toen uit 62 woningen en wij
woonden op nummer 55. Straatnamen
had je nog niet. In de oorlog, in 1942
toen IJsselmonde bij Rotterdam werd
getrokken, kwamen er namen en is
het deel waar wij woonden de Van
Hardenbroekstraat geworden. Ik weet
nog dat vroeger één keer per jaar op de
straten nieuw grint werd gestrooid. De
achterpaden lagen met koolas en dat
kwam van de gasfabriek vandaan. De
huizen stonden met twee of vier naast
elkaar. Ieder gezin had voor of achter
een stukje grond. Sommigen ook aan
de zijkant. Meestal werden in de tuin
ook aardappelen of groente verbouwd.
Een echt tuindorp, dus.”
Arbeiders
Dini (vroeger was het Dina) komt uit
een gezin met zes kinderen. Haar va-

der werkte als lasser/brander bij Boele.
‘’Veel bewoners werkten daar, maar
ook bij de Droogdok of Piet Smit.’’
Het Tuindorp IJsselmonde was eigendom van de Vereniging tot Verbetering
der Volkshuisvesting. ‘’De huurprijs
was in die tijd 4 gulden per week.
Later is dat 7,50 gulden geworden. Ik
weet nog dat iedere zaterdagmiddag
één van de oudere bewoners, Jan van
Driel, de huur kwam ophalen. Mijn
vader zat in het bestuur en was ook
brandmeester. Een bordje hing naast
de voordeur.’’
Dini kijkt terug op een ﬁjne jeugd,
want er was een groot gevoel van
saamhorigheid. ‘’Je kende iedereen
van naam. Wij zaten op de Hordijk op
de lagere school. Je keek zo uit op het
polderland. We speelden altijd buiten
en gingen slootjespringen. Samen
met vriendinnen naar gymnastiek, op
vakantie en naar de Meidenmarkt.
Maar je moest als kind ook in huis

Dini(links) met zusje Bets en vriendin Fetske(midden) deden alles op de fiets.

meehelpen.
In het Tuindorp had je niet zoveel winkels. In het dorp IJsselmonde zaten de
slager, groenteboer, fotograaf Koppejan, een loodgieter en ﬁetsenmaker en
natuurlijk kruideniers. Het was vanaf
waar wij woonden een half uur lopen
naar het dorp. Of op de ﬁets. In de
oorlog is het Sportdorp IJsselmonde
gebouwd en vanaf 1950 kwam er een
busverbinding naar Rotterdam-zuid.’’
Oorlog
En over de oorlogstijd. ‘’In het begin
had je genoeg aardappelen en groente
van je eigen stukje grond. Maar dat
werd later minder. De boeren rondom
het Tuindorp verbouwden voornamelijk suikerbieten en graan. Hier en
daar had je wat koeien. Als ze dan het
graan in schoven hadden neergezet en
het vervolgens gedroogd was en binnengehaald, gingen wij ‘koren lezen’.
Zo noemden we dat. Dan raapten wij
de resten van het gedroogde graan op
en mijn moeder bakte daar dan brood
van. Ik weet nog dat we bij boer Veldhoek in de hongerwinter een paar keer
een prakje mochten komen eten en dat
we in het wijkgebouw aan de Smeetlandsedijk regelmatig een kom soep
kregen. Dat werd geregeld door een
comité. Wel moest je je eigen schaaltje
meebrengen. We hebben in november
1944 ook nog Duitsers ingekwartierd
gehad. Die waren vanuit het front op
doortocht en zochten rustplaatsen.
Ze rammelden op de deur, schreven

Vader en moeder Kooiman met de kinderen voor de woning in het tuindorp.

er een nummer op en toen sliepen er
die nacht ineens twee kerels bij ons
in huis.’’
Bevrijding
‘’Al voordat in mei op zaterdag ofﬁcieel bekend werd gemaakt dat we
bevrijd waren, hadden de kinderen
hier in onze straat de avond ervoor al
oranje-sjerpen klaarliggen. Er werd
die dag in de straat gedanst en de
brandweer deelde kaakjes uit. Die
zaten in grote blikken en waren door
de bevrijders meegebracht.’’
In de loop der jaren kwamen er

diverse nieuwe woonwijken bij, zoals
Hordijkerveld, Reijeroord, Tuinenhove, Groenenhagen en Zomerland.
De woningnood was hoog. Toen Dini
in 1959 trouwde met Rob zijn ze na
inwoning uiteindelijk in Krimpen aan
den IJssel gaan wonen.
Zaterdag 31 augustus wordt het
100-jarig bestaan van Tuindorp IJsselmonde uitgebreid gevierd, met onder
andere een reünie.
Bab Riem Vis

Een fraaie luchtfoto van Tuindorp IJsselmonde met achteraan de nieuwbouw van de wijk
Zomerland.

(306) Een bekend pand langs de
Delftse Schie krijgt een opknapbeurt.
Welk pand en wie is de schilder?

Door de lens van Hartog (306-307)
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.
(307) Dit bronzen mannetje heeft een naam en waar staat het?
Reacties gaarne naar reinw@telfort.nl
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

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

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

NMWVP #ECRotterdam

Voor wie juich jij?
19-25 augustus
Rotterdam2019.com

OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Opperdoezen
2 kilo

€ 3,50

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

OOK EEN
OUD-ROTTERDAMMERTJE
PLAATSEN?
BEL. 0180-820244
COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

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

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

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

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

Ik zit het verhaal ‘Er werd een
vent van je gemaakt, zeiden ze’
te lezen en nu gaat het weer
kriebelen. Ik ben van de lichting
63-3, opgekomen in Den Bosch,
drie maanden opleiding gehad en
daarna in de bus naar Keizersveer.
Daar stond bij de ingang van kazerne 462 pot bat een groot bord
met het opschrift ‘Welkom fillers’.
Ik wist nog niet wat dat betekende, maar
daar kwam ik snel achter. Het was zo
verschrikkelijk koud en het vroor zeven of
acht graden die eerste drie weken. Dat zal ik
nooit vergeten. Wij kregen les in van alles,
want bij de genie moest je van alles kunnen
bouwen en plaatsen, zoals bruggen. Wij
konden overal naartoe gestuurd worden als
een beroep op ons werd gedaan. Die eerste
drie weken waren behoorlijk zwaar. Op de
dag les, ‘s avonds naar bed en ‘s nachts eruit
in de auto en richting het bos putje graven,
zodat je erin kon en daarna weer dichtgooien en terug naar de kazerne. Van de
vermoeidheid kon je niet gelijk slapen en als
je wel sliep moest je toch weer die ochtend
vroeg op om weer les te krijgen en viel je
zo in slaap. Dat ging drie weken door. Toen
ik verlof had, zei ik tegen mijn vader “ik ga
niet meer terug, ik vind dit niet normaal.”
Maar ik ben toch teruggegaan. Daarna een
leuke tijd gehad met ups en downs. Om de
veertien dagen mochten wij naar huis. Als
wij niet naar huis mochten, gingen wij in
het weekend naar Raamsdonksveer. Dat
was drie kilometer lopen. Eerst naar het
KMT, biertje drinken, dan dansen in een
zaal met een groot draaiorgel. Als je goed
kon dansen, vroegen de dames of ze met je
konden blijven dansen. En zo werd één van
hen mijn vriendin.
Later moesten wij een tijdje varen. Hoorde
ook bij mijn opleiding. Ik vond dat niet
erg, maar zij wel. Daarop bedacht ik wat.
Ik moest zaterdagavond thuisblijven op de
kazerne en vroeg mijn slapie Peter Verhezen
in mijn bed te gaan liggen. Dan leek het net
alsof ik sliep. Hij vond het goed en ik vertrok. ‘s Middags naar haar toe en gebleven
tot kwart voor twaalf, waarna ik snel naar de
kazerne liep. Ik was net op tijd en liet mijn
verlofpas zien. Maar de wachtsergeant zei:
“Dat ben jij niet.” Hij vroeg mijn paspoort
en toen was ik de lul. Ik was verraden en
moest op rapport komen bij de kapitein. Op
zijn vraag wat ik had gedaan, heb ik alles
verteld. Ik vroeg of ik nu straf kreeg en mijn
maat ook. We moesten een pontonplaatbrug
gaan leggen bij Cuijk, voor de Vierdaagse.
De sergeant vroeg: “Wie kan er bier tappen
en ook het vat aanslaan?” Ik zei “Ik, want
ik doe het ook in de feestzaal.” Toen ik het
eerste biertje getapt had, wist ik niet waar
die sterren en balken vandaan kwamen om
een gratis biertje te krijgen. Mijn collega’s
bedienden en als ze langskwamen en hadden afgerekend, kregen ze van mij een klein
biertje. Ik nam er zelf ook een. Zo ging het
de hele avond door. Wat heb ik gelachen. De
andere avond namen mijn collega’s mij mee
het dorp in en hielden mij vrij. Terwijl ik dit
schrijf zit ik weer te lachen en komt alles
naar boven.
Jaap Vermeulen (panalija@ziggo.nl)
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Tulpstraat met rechts het Joods
centrum Elim, ook vertrekpunt
voor landverhuizers naar Canada.
Foto Jaap Berkhout/BOF

Directoire
in een zak
Piet Lampen (piet.lampen1936@gmail.com) komt nog even terug op het resultaat van het
publiceren van zijn stukje over de Feijenoordstraat in De Oud-Rotterdammer van 9 juli.
“Ik kreeg diverse leuke reacties van uiteenlopende personen, zoals opdrachtgevers, oudfamilieleden en ex-personeelsleden. Het streelt een beetje mijn imago. Verder aan iedereen
de hartelijke groeten van mijn zoon Jerry, die helaas zijn achillespees heeft gescheurd bij
het fotograferen van de ‘Oranje Leeuwinnen’. Hij is voorlopig uitgeschakeld en loopt in het
gips. Maar het gezegde ‘Old soldiers never die’ slaat zeer zeker op hem, want hij is en blijft
laconiek.’’
Jaap Weeder (gerry.weeder2@gmail.
com) mailt een geheimzinnige en
persoonlijke boodschap: “Je kent
me, zonder me écht te kennen. We
groeiden naast elkaar op en tegelijk
langs elkaar heen. Ik zag je overal;
In de Christiaan de Wetstraat, waar
ik woonde op nummer 65b, vier
panden voorbij de melkwinkel van
Ekris, richting kerk. Ik zag je in de
speeltuin Afrikaanderplein en in
de schillenhoek bij de Maashaven,
waar ik net aankwam toen iemand
je uit het water had gevist. Jij hielp
melkboer Cor Houtbraken van de
Steinwegstraat en ik boekenman
Willem van Driel, broer van Gerrit
van Driel, de bekende drukker
en boekwinkelier uit de Beijerlandsestraat.’’
Boekje
“Schuin tegenover het winkeltje

Jaap Weeder (voorgrond) weet nog dat deze foto zo’n zeventig jaar geleden is gemaakt in
de Leeuwensteinstraat. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet

van melkboer Ekris woonden de
jongens Lodewijk; Martin en Theo.
Martin werd beroemd door zijn
stripalbums over Agent 327. Je
kunt mij zien in het boekje ‘Groeten uit Rotterdam-Zuid’ deel 1, foto
120. Ik herinner me nog goed dat
een van de twee fotograferende
mannen tegen me zei: “Je staat

Door een misverstand is een foto van Henk Baris niet afgedrukt in het cruiseverhaal over de
Rotterdam in de vorige editie. Foto Rein Wolters

erop, hoor.” Ik wist niet waarop,
maar dat vond ik later bij toeval
uit.’’
Wim van Duijvenbode (w.van.
duijvenbode@solcon.nl )
reageert op de publicaties over
de Feijenoordstraat en in het
bijzonder de stukken van Piet
Lampen in De Oud-Rotterdammer.
“Lampen schreef dat de firma
Kruithoffer&Doll (K&D) was
gevestigd in de Feijenoordstraat 27.
Gelijk toen ik dat las dacht ik “Hé,
ik kwam als 12-jarig kind vaak in
de Feijenoordstraat, maar dan op
25, bij de uitdragerij van de familie
Van Kleef. Ze hadden daar hun
winkel in tweedehands goederen.
Tegenwoordig wordt zo’n winkel
een kringloopwinkel genoemd. Die
was van mijn oom Stoffel en tante
Jaantje Kleef met hun zoon Kees.
Tante Jaantje was een zuster van
mijn opa van moederskant. Achter
twee grote etalageramen, met in het
midden de winkeldeur, stond hun
handel uitgestald. Tante Jaantje zat
in die jaren meestal (in vol ornaat,
want in mijn herinnering was ze
nogal aan de forse kant) voor het
linker raam te breien of iets dergelijks. Vanuit die positie kon ze goed
zien wie er allemaal bij de bakker
aan de overkant gingen kopen.
Schuin tegenover nummer 25 had
je de Willem Barentszstraat. Daar
zat net om de hoek een waterstoker.

In de oorlog, dat was voor mijn
tijd want ik ben van 1949, woonde
oom Wim van Duijvenbode, broer
van mijn vader, in die straat. Ik ben
naar hem vernoemd.’’
Boodschappen
“Bij oom Stoffel en tante Jaantje
kwam ik elke vrijdag om boodschappen te doen. Ik herinner mij
nog dat ze me eens naar de Zuider
Ster op de Prins Hendrikkade stuurden om een directoire te kopen.
Daar had ik nog nooit van gehoord,
dus ik ging en kreeg een keurig papieren zakje (nou ja, zeg maar zak)
mee. Pas jaren later realiseerde ik
mij hoe raar dat eigenlijk was. Ook
herinner ik mij hoe prachtig ik al
die oude spullen vond. Kennelijk
heb ik een keer heel begerig naar
een stalen geldkist staan kijken,
want oom Stoffel zei even later dat
ik hem mocht hebben. De kist heb
ik heel lang in bezit gehad. Ik denk
dat ik hem twee jaar geleden pas
heb weggedaan. Natuurlijk aan een
kringloopwinkel.
Voor het boodschappen doen
kreeg ik een gulden. Dat was heel
wat in die tijd. Op de terugweg
fietste ik langs een ijswinkel in
de Jonker Fransstraat (vlak naast
een schilderijenwinkel op de hoek
van de Admiraal de Ruyterweg)
en kocht ik een softijsje (dat was
toen nieuw) voor een kwartje.
Voor de volledigheid: vlak om de
hoek van de Feijenoordstraat, op
de Maaskade, woonden mijn overgrootouders Van Duijvenbode. Die
overgrootvader werkte als kapitein
bij de Rotterdamsche Lloyd. En
nogmaals voor de duidelijkheid:
In de Tulpstraat was het voormalig
Joods zendingshuis Elim gevestigd.
Daar zat het onderkomen eerder
van 1901 t/m 1938. Ik mocht het
jaren later heropenen. Die panden
zijn helaas in 2015 gesloopt. Elim
bestaat nog wel in de Tulpstraat,
maar dan aan de overkant. Het
is nu een interkerkelijk Huis van
Gebed. Die geschiedenis van Elim
is echt bijzonder, maar dat gaat niet
over de Feijenoordstraat, dus dat is
voor een andere keer,’’ aldus Wim
van Duijvenbode.
Reageren: reinw@telfort.nl
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TANTE POST
Zinken teil
‘Herinneringen aan een zinken teil’.
Toen ik deze kop zag in De OudRotterdammer van 25 juni 2019 kreeg
ik na ruim 70 jaar weer kippenvel.
Mijn gedachten gingen terug naar de
tijd dat ik in Kinderhuis Bergsteyn
aan de Straatweg 6 te Hillegersberg
vertoefde, van november 1947 tot juli
1951. Niet echt een leuke tijd, om
maar eens te zeggen, maar het was net
na de oorlog en naar tere kinderzieltjes
werd niet gevraagd. Zeker niet daar!
Een pak slaag was gewoon. Over die
tijd zou ik een boek kunnen schrijven,
maar na al die jaren heeft dat geen effect meer bij de jongeren. En voor die
mensen die wel geïnteresseerd zouden
zijn is het een beetje laat, denk ik zo.
Met een aantal heb ik in het verleden
nog contact gehad mede dankzij De
Oud-Rotterdammer, die ooit eens
aandacht heeft besteed aan genoemd
kinderhuis. Dat was begin 2014, en
daar heb ik fijne herinneringen aan
overgehouden. Brieven en emails
liggen hier nog altijd in m’n archief
en bij vele komt de ‘zinken teil’ ook
boven drijven. Nu zou men zeggen
PTSS of iets dergelijks. Maar ook vele
nare dingen werden genoemd.
Welnu……. even terug naar die
zinken teil! Eenmaal in de week (vrijdags?) werden er twee grote zinken
teilen op de tafel in de achterkamer
geplaatst. Eentje voor het groepje van
Zuster Tates en de andere voor Zuster
Mien Fortuin. Op de tafel lagen de
legergroene handdoeken en stukken
Sunlight zeep- u weet wel, die je
moest afbreken- klaar voor gebruik.
De kinderen waren vrijwel allemaal
vijf tot negen jaar. Eerst de meisjes
en dan de jongetjes. Ik dacht dat de
meisjes het eerst aan de beurt waren
en de jongetjes met het gezicht naar
de muur stonden, want je mocht niet
kijken! Dat er een grote spiegel aan
de muur hing en je daarin het hele
gebeuren achter je kon zien, was voor
ons alleen maar plezieriger, nietwaar?
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Wanneer wij jongetjes aan de beurt
waren ging er eerst schoon heet
water in de teil. Even checken met de
elleboog was er niet bij en de eerste
krijste vaak de boel bijeen! Dan ging
er wat koud bij... .je kop ging onder
en werd ingezeept met de Sunlight
zeep. Terwijl de zusters rustig verder
keuvelden over koetjes en kalfjes werd
je haar gewassen. Wanneer je begon te
borrelen omdat je het benauwd kreeg,
mocht je in je volle glorie gaan staan
en werd de rest gedaan. De eerste
werd afgedroogd met zo’n legerhanddoek die op schuurpapier leek, want
van wasverzachter had men niet
gehoord in die tijd. Na tien à vijftien
jongens was het water bijna koud en
voorzien van een vette laag drab. De
handdoek nat en klef. Maar ja…..je
was gewassen! De laatste was er niet
blij mee, reken maar.
Dit naar aanleiding van het verhaal
van Wim van der Kleijn in De OudRotterdammer. Zo herkenbaar dat ik
het na 70 jaar nog steeds beleef! Als er
lezers zijn die zich dat nog herinneren? Mail of bel me maar.
Henk Corino
henkcorino@gmail.com
06-54783804
Officiersopleiding
In de zomer van 1969 vond Koningin
Juliana het welletjes. Ze schreef me
dat ze niet langer uitstel verleende
voor de vervulling van mijn militaire
dienstplicht (lichting 70-1) en stuurde
me een oproep voor de officierskeuring. Ik begreep haar wel; mijn studieresultaten waren ondermaats geweest.
In Amersfoort vertelde de sergeant dat
één kandidaat van ons groepje van zes
zou worden opgeleid tot officier; de
rest ging zijn dienstplicht als soldaat
vervullen. Hij gaf opdrachten: “Zorg
dat het hele team aan de overkant van
de sloot komt. Je mag deze planken
gebruiken, maar die zijn allemaal te
kort”, en “Klim over deze bouwsteiger

dus in de Fiducia 1 of Fiducia 2 onze
lading. Het gebeurde ook wel eens
dat Van Geest (ook groente-exporteur
met eigen coasters) en Minnaar samen
een coaster vol maakten als er weinig
vraag was uit Engeland, wat voor
beide partijen natuurlijk voordeliger
was. Ik was toen rond de 20 jaar, nu
ben ik 79, dus dat is allemaal voor mij
persoonlijk een stuk nostalgie.
Gerard van Westreenen
gvanwestreenen@tele2.nl
Bijzonder feestje
Op 26 juni waren de zussen Koorevaar, dochters van de groenteman uit de
Busken Huetstraat in Spangen, samen 300 jaar. Op de foto Corrie (66), omringd door haar zussen: v.l.n.r. Atie (78), Riet (80) en Annie (76). Wij hebben
dit gevierd met onze partners met koffie, een feestelijke taart en een heerlijke
High Tea in Ouddorp.
Corrie Farinaux
corrie@farinaux.nl
en gebruik deze touwen, maar raak de
steiger niet aan, want die is ingesmeerd met een dodelijk gif.” Midden
in een lokaal stond een grote maquette
van een landschap met heuvels, rivieren, wegen, bos, akkers en dergelijke.
We moesten de maquette inrichten
met huizen, kantoren, fabrieken,
clubgebouwen en een watertoren, die
op een andere tafel lagen. Ik wist geen
oplossing voor alle uitdagingen, maar
herinnerde me bijtijds het advies van
een ervaren huisgenoot: het is vooral
belangrijk dat je initiatief toont. Zodra
de sergeant was uitgesproken en zich
in een hoek van het lokaal terugtrok
om ons te observeren, klapte ik dus
daadkrachtig in mijn handen en zei:
“Goed, mannen, hoe zullen wij dit
varkentje eens wassen?”, waarna het
proces vanzelf op gang kwam. Ik
zag de sergeant notities maken. De
benadering bleek juist; ik zou in zes
maanden tot vaandrig worden opgeleid. Halverwege raakte mijn schouder
tijdens een hockeywedstrijd uit de
kom en mocht ik naar huis - kreukels

kon Hare Majesteit niet gebruiken.
Geen ramp, want gehoorzaamheid,
kamperen, wandelen en schoenenpoetsen had ik van mijn ouders al geleerd.
Jan Daan Hillen
jdhillen@tkstschrvr.nl
Liftend naar Engeland
Leuk verhaal in De Oud-Rotterdammer van 23 juli over twee jonge gasten
die Engeland wilden verkennen, maar
iets klopt er niet in het verhaal. De
coaster op de foto is de Fiducia 2 van
C.Minnaar, een grote groente- en fruitexporteur. Als je de foto goed bekijkt,
zie je net een stukje van de schoorsteen met het logo CM van Minnaar.
De Fiducia 1 was ook van Minnaar. Ik
weet dat, doordat ik eind jaren vijftig
begin zestig als chauffeur in dienst
was bij een binnenlandse vervoerder
uit Berkel en Rodenrijs.
Vanaf de toenmalige groenteveiling
daar vervoerden we vanaf het pakstation van Minnaar vooral tomaten, sla en
komkommers naar Maassluis en losten

The Waves
Hierbij een reactie op de column van
Gerard Cox. Hij schrijft hierin op 23
juli over de toneelclub The Waves
(spreek uit: ‘weefs’). Deze naam is
een afkorting van werken aan vreugde
en schoonheid. Ik was in die periode
lid van deze club, die ook muzikaal
optrad, onder begeleiding van mijn
vader Henk Willemsen, die het Waveslied componeerde. De tekst en de
melodie van dat lied heb ik nog paraat:
Trommels en fluiten gebruiken we niet
hier zijn de Waves en die zingen een
lied.
Een zijn we allen, wij Hollandse
jeugd,
Wij willen zingen in blijheid en
vreugd.
Al regent het buiten en stormt het
verwoed,
van binnen doorstraalt ons de zon met
haar gloed,
En dit zal ons doel zijn , God ter eer
schoonheid te brengen steeds beter
en meer.
Nico Willemsen
S.Lewisplaats 5-b
3068 EN Rotterdam
n.willemsen@hetnet.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
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.
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Kinderen Reindert Smit
Ik zoek de kinderen van Reindert
Smit, geb.1904. Onderwijzer en
gehuwd in 1930 met Elisabeth van der
Schans,1896-1947. Reindert hertrouwt
op 09-12-1949 te Rotterdam met Catharina Engelina Wilhelmina Dirksen,
geb.1901. Dochter van Pieter Cornelis
Dirksen en Henderica den Drijver.
Reindert Smit laatste adres in 1950
was Bergselaan te Rotterdam.

Reünie
Vrijdag 1 november houden wij
een reünie voor (uitsluitend) oudmedewerk(st)ers van de Telegraaf-en
Telefoondienst, werkzaam geweest in
Rotterdam. Deze reünie vindt plaats in
het TopSportCentrum naast de Kuip,
inloop 18.30 uur tot rond 23.00 uur.
Interesse? Meld u aan via e-mailadres:
reunie2019telegraaftelefoon@gmail.
com of a.j.deleur@hetnet.nl

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Xerxes-foto
Begin jaren zestig heeft er in een krant
een stukje gestaan over een voetbalwedstrijd van Xerxes. Mijn man
(hij is onlangs overleden) werd daar
genoemd als de Blonde Terriër Wim
van der Werf. Mijn schoonmoeder had
destijds dit stukje, maar helaas is dit
verloren gegaan. Mijn vraag is nu: zou
iemand mij nog aan dit krantenknipsel
kunnen helpen?

Bridgers gezocht
Op 1 september start het nieuwe
bridgeseizoen. Bridge Club Capelle
50 plus heeft nog plaats voor nieuwe
leden. Wij bridgen in de kerkzaal aan
de Bermweg 29b in Capelle a/d IJssel.
Er kan maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur worden gespeeld. Hoofddoel is gezellig
bridgen tegen minimale kosten. Wij
spelen het hele jaar en kennen geen
zomerstop! Gedurende het jaar houden
wij enkele drives zoals de Openingsdrive, Herfstdrive, Kerstdrive en Paasdrive. Om de andere week hebben wij
op zaterdag een vrije inloopdrive, die
is voor iedereen toegankelijk. U bent
altijd welkom om kennis te maken en
de sfeer te proeven. Voor meer informatie: website www.bcc50plus.nl of
2
3
4
5
Frits1 Deutz, secretaris
010-4504116.

afgevoerd naar kamp Amersfoort. Hij
had geen gevolg gegeven aan de oproep om ingezet te worden als arbeider
in Duitsland. Hij was ondergedoken
bij een fietsenmaker (Hoogstraat?) en
verraden. Op 03-05-1944 van Amersfoort afgevoerd naar Arbeitserziehungslager Soest, Duitsland. Vandaar
naar Meschede/Sauerland, Honsel
Aluminium Werke. Op 26-08-1944
veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens Körper-verletzung
van zijn Duitse ‘Chef’. Verplaatst naar
Strafanstalt Werl, later naar Gefängnis
Hagen. Vanuit Hagen op 29-01-1945
(vermoedelijk) naar Lendringsen,
Lager Biebertal om te werken aan
‘Schwalbe 1’ de bouw van een chemische fabriek, in door dwang-arbeiders
in de bergen uit te houwen hallen.
Meer weet ik niet. Vragen: Wie heeft
in deze periode Lou Buurman ergens
ontmoet? Wie weet hoe en wanneer hij
teruggekomen is in Nederland.

Marianne van der Werf
Ring 303
3343 NG Hendrik Ido Ambacht
w.vanderwerf@hotmail.nl

Familie van A.J.H. Kornman
Ik heb een reis/dagboek met foto`s van
1947 tot 1953. Geschreven door een
jong meisje Kornman, waarschijnlijk
uit Rotterdam. Wie herkent de namen
tante Henriette, baby Charlotte, tante
Door. In het dagboek staan ook foto`s
10
11
van haar ouders.
Graag wil ik dit boek

Lou Buurman
Wie kent Lou Buurman uit Schiedam, dwangarbeider in Meschede
1944-1945? Mijn vader, Ludovicus
(Lou) Buurman, geboren 16-101921 te Schiedam, is in april 1944 in
6
7
8
Schiedam,
Hoogstraat,
gearresteerd
en9
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Maarten van der Lugt
maartenvanderlugt2@gmail.com

De Wegwijzer
Verzamelaar van alles betreffende Oud
IJsselmonde is op zoek naar het week-

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan
voor DONDERDAG 15 AUGUSTUS 12.00 UUR naar info@
deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Dat hadden veel inzenders goed. Uit alle inzendingen van deze zomerse puzzel hebben we weer vijf prijswinnaars
50
51
52
53
geloot die ieder een exemplaar krijgen toegezonden van het boek ‘Rotterdam Het Oude Noorden en Liskwartier in
54
55 van Tinus en Bep de Does. De
56 prijswinnaars
57
58 C. Klein, J.A. Beijsterveld-Heij,
59
60
de 20e eeuw’
zijn: Franz
Kees Rietveld, A. Mitchell
en Johan van Dam.62
61
63
64
65

Elly van Miltenburg
evmiltenburg@ziggo.nl

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf leuke prijzen
voorradig. Ditmaal vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam
Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw’ van
Tinus en Bep de Does.
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De oplossing van de puzzel in de vorige krant sloeg op de zomer en luidde:
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krantje De Wegwijzer. Wie helpt mij
mijn verzameling aan te vullen.
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30

34

terug geven, wie kan mij helpen?

14

Puzzel mee en win !!!

15

Fam. A. & W. Yark-Vermeulen
7950 McLaughlin Rd. S.
Providence Tower unit 1208
Brampton, ON L6Y 5V9
Canada

Leo Buurman
leobuurman@hotmail.com

KRUISWOORDPUZZEL
12

Ruilpartners postzegels gezocht
Ik woonde jarenlang in Rotterdam, waar ik op 20 februari 1935 werd geboren
op de hoek Hooidrift-het kanaal. In 1980 ben ik geëmigreerd naar Canada.
Als oud-Rotterdammer lees ik regelmatig De Oud-Rotterdammer. Een cadeautje van een vriend van me, die net als ik een verwoed postzegelverzamelaar is. Ik heb heel wat ruilmateriaal van aardig wat landen en zoek een paar
ruilpartners in Nederland met wie ik postzegels zou kunnen ruilen.
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KRUISWOORDPUZZEL

71
76

1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel van een dag; 15. grote kleding78van schors ontdoen; 19. knaagdiertje; 21. heden;79
80
maat (afk.); 17. een eik
22. flinke klap; 24. scheiding
tussen81rassen; 27.
sluw dier; 28.82
nobel; 30. familielid; 31. Engels
bier;
32.
liedje;
33.
u
edele
(afk.);
35.
zich
niet
goed
voelend;
37. godin van
83
84
85
het onheil; 38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47. familietwist; 48. afzet voor
86
een sprong; 49. drietal muzikanten; 50. reputatie (roem); 52. deel van 87
een camera; 54. hevige storm; 56. alcoholische
drank; 58. leuning van een schip; 61. glansverf; 62. bepaalde speelkaart; 64. harde duw; 65. rivier in Oostenrijk; 67. aard-2
kluit; 68. rivier in Utrecht; 70. schoolvak; 72. priem; 73. vakbekwaam; 76. steen; 77. barium (scheik. afk.); 78. zangvogel;
Horizontaal 1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel
79. zwemvogel;
81. lidwoord;
82. oceaan; 83.
Arabische
vorst;
familielid;
bij iemand19.
blijven
slapen; 87. prehistorisch
van
een dag; 15.
grote kledingmaat
(afk.);
17. een
eik84.
van
schors86.
ontdoen;
knaagdiertje;
21. heden;
22.
flinke klap; 24. scheiding tussen rassen; 27. sluw dier; 28. nobel; 30. familielid; 31. Engels bier; 32.
tijdvak.
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77

liedje; 33. u edele (afk.); 35. zich niet goed voelend; 37. godin van het onheil; 38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47. familietwist; 48. afzet voor een sprong; 49.
drietal
muzikanten; 50. reputatie (roem); 52. deel van een camera; 54. hevige storm; 56. alcoholische
Verticaal
drank; 58. leuning van een schip; 61. glansverf; 62. bepaalde speelkaart; 64. harde duw; 65. rivier in
1.
plaats
in Noord-Brabant; 2. laatstleden (afk.); 3. vragend voornaamwoord; 4. groot zeezoogdier; 5. deel van fietsverOostenrijk; 67. aardkluit; 68. rivier in Utrecht; 70. schoolvak; 72. priem; 73. vakbekwaam; 76. steen; 77.
lichting;(scheik.
6. telwoord;
7. lastdier;
8. zeer hoorbaar;
9. zoen; 10. 81.
ondernemingsraad
11. deel
van gelaat; 16.
zuinige
barium
afk.);
78. zangvogel;
79. zwemvogel;
lidwoord; 82. (afk.);
oceaan;
83. Arabische
vorst;
84.
familielid; 86. bij iemand blijven slapen; 87. prehistorisch tijdvak.

verlichting; 18. dopingmiddel; 20. nachtroofvogel; 21. kloosterzuster; 23. petroleum; 25. smal en tenger; 26. schor; 27.
deel van het1.been;
29.injokkebrok;
32. loterijbriefje;
34. beeldplaatje;
plaats in Noord-Brabant;
37. paling;
39. water
Verticaal
plaats
Noord-Brabant;
2. laatstleden
(afk.); 36.
3. vragend
voornaamwoord;
4. groot
zeezoogdier;
5. deel
van fietsverlichting;
6. telwoord;
lastdier;
8. zeer
hoorbaar;
9. zoen;
10. ondernebij Amsterdam;
40. veldgewas;
42. schaakstuk;
43. geheim7.agent;
45. familie
(afk.);
46. halsboord;
51. binnenvaartuig;
mingsraad (afk.); 11. deel van gelaat; 16. zuinige verlichting; 18. dopingmiddel; 20. nachtroofvogel; 21.
53. namaak; 54. 23.
oudejaars
lekkernij;
55.smal
schoollokaal;
56. weerkundig
57. het
ontkenning;
59. land
in Azië; 60.
kloosterzuster;
petroleum;
25.
en tenger;
26. schor; verschijnsel;
27. deel van
been; 29.
jokkebrok;
32.
loterijbriefje;
34.(bemind);
beeldplaatje;
36. 63.
plaats
in Noord-Brabant;
37. paling;67.
39.
water bij
40. veldna aan het hart
62. liegen;
scheepvaart
bedrijf; 66. bladgroente;
kookgerei;
69.Amsterdam;
Chinese vermicelli;
71.
gewas; 42. schaakstuk; 43. geheim agent; 45. familie (afk.); 46. halsboord; 51. binnenvaartuig; 53.
reanimatieapparaat
(afk.); lekkernij;
73. telwoord;
74.schoollokaal;
statenbond (liga);
wildebeest;verschijnsel;
78. bezit van een
80. droog59.
en kaal;
namaak;
54. oudejaars
55.
56. 75.
weerkundig
57.boer;
ontkenning;
land
in82.
Azië;
60.gedachtenis
na aan het(afk.);
hart 85.
(bemind);
liegen; 63. scheepvaart bedrijf; 66. bladgroente; 67. kookgerei;
zaliger
meterton62.
(afk.).
69. Chinese vermicelli; 71. reanimatieapparaat (afk.); 73. telwoord; 74. statenbond (liga); 75. wildebeest;
78. bezit van een boer; 80. droog en kaal; 82. zaliger gedachtenis (afk.); 85. meterton (afk.).
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Horizontaal 1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel
van een dag; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. een eik van schors ontdoen; 19. knaagdiertje; 21. heden;
22. flinke klap; 24. scheiding tussen rassen; 27. sluw dier; 28. nobel; 30. familielid; 31. Engels bier; 32.
liedje; 33. u edele (afk.); 35. zich niet goed voelend; 37. godin van het onheil; 38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47. familietwist; 48. afzet voor een sprong; 49.
drietal muzikanten; 50. reputatie (roem); 52. deel van een camera; 54. hevige storm; 56. alcoholische
drank; 58. leuning van een schip; 61. glansverf; 62. bepaalde speelkaart; 64. harde duw; 65. rivier in
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Dinsdag 6 augustus 2019

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

BELEEF DE ZOMER BIJ SPIDO!
AUG

HAVENRONDVAART
DAGELIJKS

DAGELIJKS MEERDERE AFVAARTEN
Ervaar in 75 minuten één van de grootste havens ter wereld. Voor het schema van onze vaartijden verwijzen
wij u naar www.spido.nl.

UITGEBREIDE HAVENRONDVAART
ZATERDAG

IEDERE ZATERDAG 10.30 EN 13.30 UUR IN AUGUSTUS
Een indrukwekkende rondvaart van 2,5 uur door het Botlekgebied. Naast een prachtig uitzicht op de skyline
van Rotterdam nemen wij u mee langs Scheepswerven- en reperatiebedrijven, pijpenleggers, Roll ON – Roll
OFF, droogdokken of de efficiënte overslag van miljoenen containers.

HAVENTIJDREIS - IEDERE ZONDAG
ZONDAG

Per luxe touringcar reist u dwars door de haven naar het informatiecentrum Futureland. Vanuit Futureland
maken we een uitgebreide rondvaart van 1,5 uur. Aan boord is een gids die u alles vertelt over de modernste
haven ter wereld.

7 & 22
AUG

DAGTOCHT WOUDRICHEM

28
AUG

DAGTOCHT TIENGEMETEN

Wandel door het middeleeuws decor van de film Oorlogswinter, naar het gelijknamige boek van
Jan Terlouw. Ook de populaire serie dokter Tinus is in Woudrichem opgenomen.

Dag varen en ontspannen op natuureiland tiengemeten.
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP SPIDO.NL
OF BEL 010 - 275 99 88
Wilt u op de hoogte blijven van onze dagtochten
en themacruises dan kunt u zich aanmelden
voor onze nieuwsbrief via www.spido.nl

