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Op de pedalen naar de Sillem Hoeve
“Jongens, daar ligt de veerpont. We zijn geloof ik de
eersten.” Go de Jager, Klaas
Keller en ik waren op de fiets
op tijd van ons dorp Heijplaat
vertrokken. Ons doel was de
Ernst Sillem Hoeve in Lage
Vuursche bij Utrecht, voor
een vakantieweek.

Deze week o.a.:

Kappersacademie
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Op pad met
de Spido

We hadden ons voor deze ﬁetstocht
goed voorbereid en wisten precies in
welk dorpje of stadje onderweg wij
wat wilden bekijken. Nu stonden we
op de veerkade in IJsselmonde op weg
naar Kralingen. Een Brienenoordbrug
bestond nog niet. We hebben het over
1959; wij 17 jaar oud. De route door
Rotterdam-Centrum was ook een
mogelijkheid, maar die vonden we
te druk. Het bootje liep vol en onze
ﬁetsen stonden helemaal ingebouwd.
De overtocht begon. Ineens hoorden
we een geﬂuit van een leeglopende
ﬁetsband!
Iedereen probeerde bij zijn rijwiel te
komen en je hoorde tevreden gemompel van: “Gelukkig niet de mijne.” Wij
konden niet bij onze karren komen.
Aan de overkant gingen wij als laatsten van boord en ja hoor, het was de
ﬁets van Klaas. Achteraf was dat de
enige pech die we hadden. Doordat het
lek zo’n lawaai had gemaakt, was het
makkelijk te vinden, want het gat was
met het blote oog te zien, een plakker
van een vorig lek was losgeraakt.
Klaas wist het vakkundig te plakken.
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Vakantiefietstocht naar de Sillem Hoeve in Lage Vuursche, 1959

Nadat we Rotterdam uit waren, begon
voor ons gevoel de reis pas echt.

neus voor ophaalt. Wij hadden echter
de grootste lol.

Vliegtuig
Onze eerste geplande stop was in
Haastrecht. Daar was een uitspanning
met een vliegtuig in de tuin en een
houten rollerbrug in het water waar
je zo snel mogelijk overheen moest
hollen. De kunst was daarbij niet nat
te worden. Het lukte ons alle drie
redelijk, maar zelf hield ik er toch een
natte kont aan over. Het was vermaak
waar de jeugd van nu misschien de

De Dom op
Via Oudewater, waar we alleen maar
langs de Heksenwaag ﬁetsten, maar
er niet naar binnen gingen, kwamen
we in Utrecht. Daar moest natuurlijk
de Dom worden beklommen. Toen we
ons tree voor tree omhoog sleepten,
want we werden best wat moe, begon
Klaas ineens het lied te zingen van
‘Op die hoge Eiffeltoren ging de
bakker haast om zeep,’ van Johnny
Jordaan, en Go en ik, die onder hem
aan het klimmen waren, begonnen
mee te galmen en nog meer klimmers
zongen mee. Zo werd het daar op die
hoge Domtoren een dolle boel. De
Ancorazangers waren niets bij ons
vergeleken.
Om een uur of drie kwamen we bij
de Ernst Sillem Hoeve aan. Onze
jaren vijftig ﬁetsen, en dan vooral de
banden, hadden die ruim 80 kilometer
goed doorstaan.
Villa
Als ik nu terug kijk op de week die

Dolle pret op de slaapzaal

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

volgde, dan was het een wervelende
opeenvolging van leuke en gezellige
dingen. In de zomerweken gebruikte
de CJV de villa voor vakantieweken
voor, vooral, de jeugd. Ik vermoed dat
veel lezers van De Oud-Rotterdammer
in hun jeugd ook naar een dergelijk
oord zijn geweest, want elke zuil,
(protestants, rooms, humanistisch,
socialistisch) in Nederland had wel
iets dergelijks. We ﬁetsten veel in
de omgeving, zaten vlakbij paleis
Soestdijk, bezochten de piramide van
Austerlitz, gingen naar het Spiehuis,

een gezellig restaurant en ook nog
regelmatig naar een pannenkoekhuis.
Daar trakteerden we natuurlijk onze
nieuwe vriendinnetjes.
‘s Avonds volksdansen leren, gewoon
dansen, quizzen en zelfs een discussieavond over een probleem van toen.
Nog later dollen op de grote slaapkamers die in de tuin gebouwd waren.
En opscheppen over het nieuwe
vriendinnetje. De meisjes sliepen in
een ander gedeelte van de villa.
Lees verder op pagina 3

In de Sillem Hoeve bruiste het van activiteiten in de avonduren (foto’s Arie van der Stoep)

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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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.
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LAMMERS & van OOSSANEN

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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

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

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

LAMINAAT

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

setprijs

v.a. €

€ 439,00

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

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

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

www.uzk.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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.

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.

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.

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

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook

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
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Op de pedalen naar de Sillem Hoeve
(vervolg van voorpagina)
Op een van de avonden waren we ons druk aan het voorbereiden
op een voetbalwedstrijd tegen een andere groep. Die hadden
als teamnaam ‘de Gorilla’s’ gekozen. Tussen gewone en schuine
moppen door lieten wij veel namen voor ons team de revue
passeren tot iemand ineens de Guppies voorstelde. Het moest
uitgesproken worden met een heel dikke ggg.
Iedereen lag die uitspraak van het
woord intensief te oefenen, totdat we
ons ineens lam schrokken. “Wat betekent dat woord guppies?”, klonk door
het open raam de stem van directeur
Slettenhaar vanuit de donkere tuin. ‘s
Avonds deed hij altijd nog een rondje
om alles te controleren en het slot van

onze verheven conversatie had hij gehoord. Hij dacht dat het een of ander
vreemd, nieuw woord voor meisjes
was. Toen wij hem uitlegden dat het
om een klein tropisch aquariumvisje
ging, kon hij dat bijna niet geloven.
Hij bleek duidelijk geen aquariumliefhebber.

Het gezelschap op de terugreis poseert bij een tussenstop.

Terugreis
Na een supergezellige afscheidsavond zat de week er alweer op. Op
zaterdagmorgen begon de terugreis
naar Rotterdam. We kwamen met zijn
drieën, maar gingen terug met zeker
twaalf man. Enkelen moesten naar
Pernis; onze charmante aanwinsten
naar het Westland. Zo werd het een
gezellige terugtocht.

De Ernst Sillem Hoeve

In Montfoort stopten we bij een café
om wat te drinken, ontdekten de juxebox, zagen daar mooie slijpnummers
van Cliff Richard en Elvis en vroegen
gelijk aan de eigenaar of we binnen

CCtje Lezen

c foto burosolo.nl

Vakantieverkeringen
Uiteindelijk kwamen Go, Klaas en ik
weer met zijn drieën op Heijplaat aan.
Doodmoe van onze vakantieweek...
maar ja, zo hoort het ook eigenlijk
als je jong bent. Onze vakantieverkeringen bloedden al snel dood. Hoe ze

Heeft u ook een Winterkoninkje in de tuin? Vindt u het ook zo’n
schattig klein vogeltje? Want wat is ie klein hè. Als ik nooit een
kolibrie had gezien zou ik denken dat ze niet kleiner kunnen.
Maar een kolibrie slaat echt alles. Je denkt eerst dat het een
grote vlieg of mug is die je ziet, tot je je realiseert, nee, het is een
vogeltje.

alter ego laat ie alle dingen beleven die
de tol van de roem brengt. En wat vond
ik in de kast? “Zuckerman gebonden”,
de drie boeken in een gebonden versie.
Nooit tijd gehad om te lezen, dus daar
was ik een paar zalige dagen zoet mee.

overleden. Hij heeft nooit de Nobelprijs voor literatuur gekregen jammer
genoeg, en tot mijn grote onbegrip en
woede gaven ze die een paar jaar terug,
toen ze kennelijk allemaal in de lorum
waren, aan Bob Dylan! Dat moet Roth
absoluut pijn hebben gedaan. (Ik moet
u bekennen dat ik geen fan ben van
Dylan. Om te beginnen vind ik dat ie
totaal niet kan zingen. En “literatuur”,
laat me niet lachen.)

Maar bij het terug zetten, bij de R, zag
ik “Mijn beter ik”, een boek van Renate
Rubinstein. Ik heb haar nooit ontmoet,
ze is allang dood, en ik kende haar
indertijd van de mooie felle stukken die
zij schreef onder de naam Tamar voor
het toenmalige Vrij Nederland, zo’n
beetje het toonaangevende weekblad
van die jaren. (Laatst heb ik weer eens
een VN gekocht, je weet niet wat je
leest, het lijkt wel een spiritistisch
pamflet.) Deze Renate had, hou u vast,
de laatste tien jaar van zijn leven een
heftige en oprechte liefdesverhouding
met Simon Carmiggelt. Dat wist op een
enkeling na, niemand. Zij hield de hele
zaak geheim, tot zijn dood in 1987,
en toen nog tot de dood van mevrouw
Carmiggelt, Renate had Simon al eens
omschreven als “de meest getrouwde
schrijver van Nederland”, en toen
kwam zij met dit boek, prachtig
geschreven, zeer liefdevol, hoewel het
voor sommigen natuurlijk vrij pijnlijk

Jaren geleden was ik op de Bahama’s
met iemand aan het pingpongen in de
hoteltuin toen ik er een bij het netje
zag fladderen. Je gelooft het eerst niet,
zo klein.
Maar we hadden het over de Winterkoning, zo staat ie in de boeken. Zoals
gezegd, schattig, maar waar je horendol
van wordt is de herrie die hij maakt.
Een onophoudelijk gekwetter van de
vroege ochtend tot de late avond, en dat
op luide toon. Je begrijpt niet hoe zo’n
beestje dat volhoudt, en schor wordt ie
er ook niet van.

Cox Column

wat mochten dansen. Hij keek heel
bedenkelijk, maar besloot toen het
bordje ‘gesloten’ op de deur te hangen.
Zo konden wij, ‘s morgens om een
uur of elf, onze gang gaan. Elke plaat
die we draaiden kostte een dubbeltje!
Bijna ons laatste geld raakten we daar
kwijt.

Ik zit in mijn tuin heerlijk te lezen. U
weet, ik ben mijn boekenkasten aan
het uitvlooien, vroeger had je alles wel
maar niet de tijd om het allemaal tot je
te nemen. Of je hebt het wel gelezen
maar je herinnert je er weinig meer
van. Ik las in de krant een artikel over
Philip Roth, de grote Amerikaanse
schrijver die ik meen vorig jaar is

Maar goed, Roth dus. In de jaren zestig
werd ie in een klap beroemd door het
boek “Portnoy’s klacht”. Ik hoop dat
ik het goed schrijf want dat boek heb
ik gek genoeg niet meer. Het was een
wereldwijd succes en hij was in een
klap miljonair, zo gaat dat in de States.
Maar beroemdheid eist zijn tol, en
om te beschrijven wat ie meemaakte
aan fanmail, aangesproken worden op
straat en in de bus en dat soort dingen
verzon hij de figuur Zuckerman. En dat

geëindigd zijn ? Ik zou het niet meer
weten.
Aangenomen
Toch bleef de Sillem Hoeve in mijn
achterhoofd leven, want toen ze in
1964 stafleden voor die zomer vroegen, meldden mijn vriend Teun Roos
en ik ons aan, We werden aangenomen
en hebben die zomer met veel plezier
meegeholpen de gasten van die weken
een fantastische tijd te bezorgen.
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

was.
Interessant is dat zij van sommige
“stukkies”, zo noemde Carmiggelt zijn
briljante verhaaltjes, door Elsschot
voorzien van de prachtige uitdrukking
“Een stoet van dwergen”, uitlegt dat
als je er doorheen leest ziet dat het over
hun liefde gaat, waar hij natuurlijk niet
openlijk over kon schrijven, hoewel
hij vol van haar was. Ik heb het boek
dertig jaar geleden gelezen, maar het
was voor mij als nieuw. Ik heb Carmiggelt er natuurlijk even bij gepakt, u
weet welk een diepe bewondering ik
heb voor die man, en de stukjes die zij
noemt krijgen een diepere betekenis.
Ja logisch.
En toen ik dit boek terug zette, bij de
R, wat zag ik toen staan? Rushdie!
Hierover volgende keer meer.
Ga lezen mensen, in deze bizarre tijd.
Koop maar een boek bij Snoek op de
Meent. Zeg maar dat ik u gestuurd heb.
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Herdacht worden
zoals u bent
Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive vakantie naar gastvrij hotels
en profiteer van de speciale Midweek Voordeel Kortingen

de gewenste kleur

die bij u past.

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Met CVU geeft u

of crematie en

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

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

Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg
5 dagen All Inclusive € 269,- p.p.
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p.

Hotel Brauer / Moezel
5 dagen All Inclusive € 263,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p.

Hotel Gaasterland Rijs / Friesland
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va. € 239,- p.p.

Hotel Am Wall / Sauerland
5 dagen All Inclusive € 277,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p.

Hotel ’t Holt Diepenheim / Twente
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p.

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p.

BTR Reizen heeft en nog veel meer All Inclusive hotels met
Veel Voordeel op de mooiste plekjes van Nederland & Duitsland

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis
adviesgesprek aan. We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot
100% uit de (basis) verzekering.
Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus

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

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Na een positief advies van
het RIVM kunnen wij onze
deuren weer voor u openen.
In overleg met onze mondzorgkoepels hebben wij
maatregelen getroffen.
Onze praktijk is weer op een
verantwoorde wijze open
voor reguliere mondzorg.

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen
op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering
mogelijk, zelfs met een klein budget.
Ook in Rotterdam en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel
010 499 20 45.

Goetzee

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Dolle pret op de kappersacademie
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was in 1973 genomen op Jeugdland, in de zomervakantie. Daar gaven leerlingen van de Kappersacademie Rotterdam meisjes de kans zich een fantasievolle coupe te laten aanmeten. We vroegen
om anekdotes, verhalen en herinneringen over dameskappers. Dat leverde een
paar fraaie reacties op. Lees maar!
Cor van Slooten: “In reactie op uw vraag ‘Ken
je dit nog’ nr. 221 zeg ik: ja, dat ken ik nog! De
meisjes van de NKA! De NKA staat voor Nederlandse Kappersacademie. Die zat op de Oostzeedijk in Rotterdam met als directeur de heer Veger,
echt welbekend bij veel oud-Rotterdammers. De
heer Vollema, bedrijfsleider, nam mij aan om voor
eigen rekening de kantine te beheren. Dat heb ik
geweten. Er volgden 20 jaren van hard werken en
het organiseren van echt van alles. Bijvoorbeeld
de diploma-uitreikingen. Die wilden de geslaagde
dames- en herenkappers altijd met een feestje beeindigen. Dat gebeurde vaak in de vorm van een
barbecue of een bowlingavond of een rondvaart
met een boot over zeven rivieren met een disco
aan boord. We hebben ook eens twee busjes gehuurd om naar het zuiden van Limburg te gaan en
daar te overnachten. Van daaruit gingen de dames
naar een disco in Duitsland. Toen wij ‘s morgens
wilden vertrekken, stonden de bussen met lekke
banden. Dat kwam doordat een aantal jongens
de nacht graag met de geslaagde dames hadden
willen doorbrengen. Maar uiteraard hadden de
meegereisde docenten dat verhinderd. Ook Parijs
zijn we niet vergeten. Overdag een rondrit en ‘s
avonds het nachtleven in. Cor, de kantineman (ik
dus), organiseerde ook puzzeltochten. Tijdens één
daarvan kwamen we terecht in Oudewater. In de
Heksenwaag. Daar verkleedde ik me als ouwe
heks op een bezemsteel. Een beetje in het donker,
op de eerste verdieping. Een van de docenten,
een vrouw, had er geen erg in en zei: “Zo, eggie!”
“Wat eggie!” brulde ik. Ze begon te rennen over
de etage, is gaan zitten en plaste in haar broek van
schrik!

Nog één anekdote dan. Cor (ik dus) heeft de eigenschap alle dames lief en aardig te vinden. Het
is dan ook een verdienste dat Cor nu, na 62 jaar,
nog bij zijn eigen vrouw is. Dat komt zo. Eén van
de knapperds onder de kapsters in spe kwam aan
de balie voor een kopje kofﬁe. Zegt Cor: “Wat zie
je er weer lief en mooi uit!” Ze kijkt Cor aan en
zegt met een heel lieve stem: “Ouwe sok!” En dat
ben ik nog niet vergeten. Ik was toen ongeveer
45 jaar. Ik bedoel maar, deze week ben ik 86
geworden.
Als je alle verhalen en anekdotes wilt opschrijven, hebben we een aantal De Oud-Rotterdammers nodig. Wie ook nog van de partij waren
bij de kappersacademie zijn Loe Prins en de
Kerstman en Sinterklaas. De kolderdagen staken
er ook bovenuit. Om aan het benodigde geld te
komen had Cor een tafel in de kantine met kunst
en kitsch. En laten er nu ook nog dingen tussen
hebben gezeten die veel waarde hadden (zonder
te weten) ! Allemaal verhalen apart!
Ik woon momenteel in Moordrecht en lees graag
De Oud-Rotterdammer. En vooral de verhalen
van oud-politieman Aad de Knegt. Die heeft ook
zo het een en ander meegemaakt!”
Ank de Vries: “De foto riep bij mij herinneringen op aan mijn zus Bea. Zij is al jaren geleden
overleden, maar was kapster. Volgens mij heeft
ze ook op de kappersacademie gezeten in Rotterdam. Ik was toen al het huis uit en we hadden
niet zoveel contact in die jaren. Iets waar ik nu
nog wel eens spijt van heb. Maar ze vertelde op
verjaardagen wel altijd leuk over haar werk. Over
gekke klanten die onder de droogkap nog wilden

Ken je dit nog?

Nr. 223

Ken je dit nog? Herkent u deze plek? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? We zijn weer heel nieuwsgierig naar al uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Of het nu gaat over naar het strand gaan, de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog of iets anders dat u opvalt aan deze raadplaat. Schrijf ons! Dat kan naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel. Op www.deoudrottterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.

roken of de dame die zich echt kaal wilde laten
knippen voor een ﬁlmrol. Volgens mij is het een
vak waarin je van alles kunt meemaken, net zoiets
als taxichauffeur. Je komt met allerlei soorten
mensen in aanraking. Zelf ben ik jarenlang administratief medewerkster geweest en dat is toch een
stuk minder spannend. Alhoewel je met collega’s
dan ook dolle pret kunt hebben.”
Wim van Ginneken: “Deze foto is denk ik genomen op Jeugdland in Ahoy, ergens in de jaren
zeventig of tachtig. Daar was voor kinderen altijd
heel veel leuks te doen in de vakantie. Ik ben er
ook eens geweest met een hele groep vriendjes en
vriendinnetjes uit de buurt. Bij de jongens waren
de brandweer en de RET favoriet. Bij de meisjes
dit soort dingen als op de foto: je haar laten doen
en lekker optutten. De jongste kinderen waren
vooral aan het knutselen, herinner ik me. Mooie
tijden. Geen idee of er eigenlijk nog zoiets bestaat
in Rotterdam, maar ik woon er dan ook al zeker
dertig jaar niet meer. Ik ben zo’n echte oud-Rotterdammer: weg uit Rotjeknor, maar in gedachten
bijna elke dag nog wel een keertje terug. Daarom
geniet ik ook met volle teugen van deze krant. We
nemen zelfs een stapeltje mee naar de camping
om ze op rustige momenten nog eens te herlezen.
Heerlijk!”

Ria Bakker: “Leuke foto van die meiden die aan
het knippen zijn. Aan hun kleding en haar te zien,
moet het ongeveer in 1975 zijn geweest, gok ik
zo. Zelf ben ik ook kapster geweest. Eerst in een
kapsalon in dienst, later als zelfstandig kapster
aan huis, veelal bij oudere dames die moeilijk van
huis konden om wat voor reden dan ook. Leuk en
dankbaar werk. Inmiddels ben ik er te oud voor
en heb zelf een kapstertje aan huis. Altijd een
gezellige middag als ze komt!”
Sjaan Dingemans: “De Ken je dit Nog-foto van
7 juli doet me denken aan de kapperswedstrijden
die vroeger in Rotterdam werden gehouden.
Ik ben wel eens model geweest daarvoor. Mijn
vriendin Teunie deed mee en iedereen moest zelf
een model meebrengen. Teunie zou eerst met haar
zus gaan, maar die kreeg een vrijer waarmee ze
spoorslags op vakantie vertrok naar Benidorm.
Toen ben ik eigenlijk ingevallen. Teunie zat op
een kappersschool en kon heel goed knippen.
Maar later is ze toch heel ander werk gaan doen
als verkoopster in een winkel. Ineens was ze het
knippen helemaal zat. Volgens haar omdat ze niet
lang kon staan en ook allergisch was voor allerlei
dingen. O ja, die kapperswedstrijd is niks geworden. We vielen niet in de prijzen, ondanks dat ik
er natuurlijk beeldig uitzag, haha!”

Examenklas in de Kappersacademie (foto: Cor van Slooten)
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

www.venrooytandtechniek.nl

Schoonheid in Gedenktekens
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

ook
zaterdag
geopend!

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

KUNSTGEBITTEN

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

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

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

CU

IEDERE
DAG
ANDERS!

+ Creëren sociale werkgelegenheid
+ Ontlast milieu door hergebruik

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Voor bijzondere spullen!

van 1499.-

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

Gratis hulp nodig bij digitale vragen?
Een vrijwilliger helpt u graag bij
digitale vragen zoals:
▪ Gebruik van computer en tablet
▪ Videobellen
▪ Veilig internet gebruik
▪ E-mailen en WhatsAppen
▪ Social Media
van 1499.▪ Apps downloaden
▪ Opschonen van de computer
▪ Digitale regelzaken enz.
van 1499.*

Bent u 55+ en wilt u gebruik
maken van DigiMaatje?
Meld u dan aan bij UVV Rotterdam
010 - 413 08 77

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

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

Tel.: 010-4194010

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

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Na een overlijden een woning leegruimen is een hele klus. Sommige items
vinden gretig aftrek, maar voor het
meeste moet een nieuwe bestemming
worden gezocht. Gelukkig zijn er steeds
meer professionals die dat klusje graag
van u, en soms ook van ons, overnemen. Maar pas op: de prijsverschillen
kunnen groot zijn. Voor een doorsnee
woning hebben we onlangs drie offertes
laten uitbrengen waarbij het verschil
tussen de goedkoopste en duurste ruim
€ 1.000 was. Geld dat u vast beter kunt
gebruiken (en onze klant ook). Voor
sommigen is spullen van de overledene
weg doen een brug te ver. Dat maakten
we onlangs mee bij het leegruimen van
de woning van de overledene én een
schuur vol opgeslagen spullen van de
enkele jaren daarvoor overleden zoon.
Hoewel we goed begrijpen dat afstand
doen van het bezit van een dierbaar
kind moeilijk is, raden we nabestaanden
toch aan die stap te zetten, want het
verdriet wordt niet minder door tastbaar
bezit aan te houden en soms kan al dat
bezit samenkomen in een enkel vaasje.
Het leegruimen is vaak niet alleen
fysiek, maar ook emotioneel zwaar; een
heel leven gaat door uw handen. Dat
is niet altijd makkelijk. Als u het echt
moeilijk vindt en de tijd heeft, neem die
tijd dan. Rouwen is afscheid nemen,
daar hoort opruimen bij. Let op: Ga
niet te voortvarend te werk. Bij een negatieve nalatenschap loopt u het risico
zuiver te hebben aanvaard, waardoor
persoonlijke aansprakelijkheid voor
eventuele schulden op de loer ligt.
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Telefonische verkoop
de termijn van het terug laten boeken
al voorbij, meld het dan toch bij uw
bank. Deze heeft in dat geval namelijk
nog dertien maanden de tijd om te
onderzoeken of het bedrijf een machtiging had om geld af te schrijven. Als
de incasso inderdaad onterecht blijkt
te zijn, krijgt u alsnog uw geld terug.

“Ik vind mezelf een behoorlijk oplettende burger, maar
onlangs ben ik toch in de val
gelopen van een telefonische
verkoop van een energiecontract. Kunt u mij zeggen
of ik hier nog onderuit kan
komen?”
Telefonische verkoop blijft een tak
van sport waar we maar niet vanaf
lijken te komen. Kennelijk levert het
voor de verkopende bedrijven nog
altijd voldoende op. Voor u geldt het
volgende: Gelukkig hoeft u niet vast
te blijven zitten aan de nieuwe energieleverancier. Wanneer u telefonisch
een contract aangaat voor een telefoonabonnement, de levering van water, energie of stadsverwarming, dan
moet de aanbieder u de overeenkomst
altijd schriftelijk laten bevestigen.
Zonder die schriftelijke bevestiging is
de overeenkomst niet geldig. Heeft u
de schriftelijke bevestiging nog niet
gedaan, dan kunt u er dus gewoon nog
van af. Bij vernieuwing of verlenging
van uw contract bij uw huidige leve-

Schoondochter/-zoon
Als een kind eerder overlijdt dan een
van zijn ouders, dan erven volgens de
wet zijn/haar kinderen via plaatsvervulling van opa of oma. Een eventuele schoondochter of schoonzoon
erft dus niet van u als uw eigen kind
al is overleden. Als u dit anders wilt,
zult u dit in een testament moeten
regelen. Behalve dat dit sympathiek
is, heeft het ook een ﬁscaal voordeel.
De aangetrouwde die de weduwe
of weduwnaar is van uw kind heeft
namelijk dezelfde vrijstelling als uw
kind, en het lage tarief van 10 procent. De kleinkinderen ook, maar zij
gaan 18 procent erfbelasting betalen.
Later erven ze van hun langstlevende
ouder weer tegen 10 procent.
Schenkingen inbrengen
Volgens het nieuwe erfrecht vanaf
2003 hoeven schenkingen bij leven
niet meer te worden ingebracht. In
veel oude en nieuwe testamenten
staat dit nog opgenomen. Dat gaat
goed totdat een van de erfgenamen
een beroep doet op de legitieme
portie. Op dat moment hoeven de
schenkingen nog steeds niet te
worden ingebracht, maar tellen ze
wel mee voor berekening van de

rancier is een schriftelijke (of e-mail)
bevestiging niet nodig.

afschrijven is ook steeds een schriftelijke bevestiging noodzakelijk.

Er bestaat ook telefonische verkoop
van allerlei andere zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kortingsabonnementen of tijdschriften. Ook bij al
deze telefonische verkopen geldt dat u
dit schriftelijk moet bevestigen, voordat de overeenkomst rechtsgeldig is.
Voordat het bedrijf de kosten van het
abonnement of leveringskosten mag

Heeft een bedrijf zonder uw schriftelijke bevestiging geld van uw
rekening afgeschreven, dan kunt u de
bank binnen 56 dagen vragen het geld
weer terug te storten. Via internetbankieren kunt u zelf het afgenomen
bedrag laten terugstorten (storneren).
Op de site van uw bank kunt u vinden
op welke manier dit mogelijk is. Is

Heeft u zelf een bedrag overgemaakt,
dan is het aanzienlijk lastiger het
geld terug te krijgen. U moet dan het
bedrijf vragen het geld terug te storten
en u zult begrijpen dat dit bij dubieuze
bedrijven niet eenvoudig zal zijn. We
kennen veel verhalen van telefonische
verkoop waarbij geen adres van de
leverancier op de poststukken staat en
ook de internetsite niet erg mededeelzaam is; vaak ontbreken namelijk de
contactgegevens op de site of zijn ze
in elk geval lastig te vinden. Komt u
er zelf niet uit, meld dit dan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
of de Fraudehelpdesk.
Om verschoond te blijven van telefonische verkoop meldt u zich het beste
aan bij het Bel-me-niet-register. U
kunt daar een of meer telefoonnummers laten blokkeren, zodat er niet
meer gebeld wordt door verkopers of
andere ‘bedelaars’.

Neem uw eigen lunch mee
De prijzen in de horeca zijn ﬂink
hoger dan voor de coronacrisis.
Voor velen is het leuke er wel van
af. Neem daarom uw eigen lunch
mee. Ga picknicken. Dan blijft het
leuk, maar wel goedkoper.
legitieme portie, ook al was dat
nadrukkelijk niet de bedoeling van de
schenker. Om problemen bij lastige
familiesituaties te voorkomen, kan
het daarom verstandig zijn niet meer
dan de legitieme portie (de helft van
het ‘normale’ erfdeel) te schenken.
Wel of geen voorrijkosten
Regelmatig gaat een gekocht artikel
binnen de garantieperiode stuk, maar
is het te groot om zelf mee te nemen
naar de winkel. De vraag is dan of bij
reparatie voorrijkosten in rekening
mogen worden gebracht. Het antwoord is: nee. Alleen wanneer aantoonbaar is dat door uw toedoen het
gekochte stuk is gegaan, bijvoorbeeld
door wild of ondeskundig gebruik,
mag de reparateur zowel reparatiekosten als voorrijkosten rekenen.
Schrijf een codicil
Met een codicil kunt u zaken ver-

maken aan personen en instellingen
zonder dat er een testament hoeft te
zijn of naast uw testament. Dit codicil
moet handgeschreven, gedateerd en
ondertekend zijn. U kunt bijvoorbeeld sieraden of interieurzaken zo
vermaken. Maar alleen het origineel
is geldig en wees in uw codicil
duidelijk aan wie u wat vermaakt.
Beschrijf het item en vermeld naam
en geboortedatum (indien bekend).
Legaat uitkeren
Blijkt uit een testament van de
overledene dat iemand of een instelling een legaat heeft gekregen, dan
is dat een schuld in de nalatenschap
die moet worden uitbetaald door de
erven. Betreft het legaat een artikel,
dan moet dit in beginsel direct
worden afgegeven. Betreft het legaat
een geldbedrag, dan is dit bedrag
na zes maanden opeisbaar, tenzij in
testament anders bepaald.

Winkel met een scanner In
steeds meer winkels kunt u winkelen met een scanner. Voordeel is
dat u direct kunt zien hoeveel u dadelijk bij de kassa moet afrekenen.
Het maakt u in die zin bewuster
van de kosten; de moeite waard
dus (en lekker modern).
Koop een citycard De meeste
populaire toeristische bestemmingen hebben er een: een citycard.
Voor één bedrag toegang tot het
openbaar vervoer en/of musea. U
hoeft niet meer te kijken wat de
entreekosten zijn, wat leuk en gemakkelijk is. Bij sommige winkels
krijgt u vaak ook nog een korting.
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Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

✓ Het aanmeten, vervaardigen en
aanpassen van alle soorten kunstgebitten
✓ Technische én medische kennis onder
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)
✓ Vergoeding vanuit de zorgverzekering
✓ Vrijblijvend consult
(geen doorverwijzing nodig)

 010 - 763 0600
 info@stroobandtandtechniek.nl

www.stroobandtandtechniek.nl

 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur
vr van 09:00 tot 15:30 uur
 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

•

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

De lekkerste Frieslanders
5 kilo

€ 3,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Bel 0180-820244

Wij vieren feest!!
Cathay bestaat 4 jaar
In maanden juli en augustus:

€10 korting

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

voor elke twee volwassene gasten
Let op: geldig van dinsdag t/m vrijdag, niet op zaterdag
en zondag , op vertoon van klantenkaart of deze advertentie

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

Om zo goed mogelijk om te gaan met de
beperkende maatregelen werken we de
komende tijd met meerdere shifts.

VERHUIZ

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

Ronde 1: 16:00 uur-18:00 uur
Ronde 2: 18:00 uur-20:00 uur
Ronde 3: 20:00 uur-22:00 uur

www.seniorenhulp.com
Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

Gratis hulp nodig bij klusjes in huis?

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

We vragen je vriendelijk hier rekening
mee te houden!

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Lamp vervangen
Schilderij ophangen
Rookmelder plaatsen
Kast in elkaar zetten
Wandbeugel ophangen
Drempel vastzetten
Gordijnen ophangen enz.

Ambachtelijke
meubelstoffeerderij
Meubelstoffeerderij
klassiek / modern
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Stoelenmatterij
Van
klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
Gispen
en Gelderland. Wij
stofferen auto’s, campers,
Meubelspuiterij
/ logerij
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals
Lederbewerking
scheepsstoffering.

Antiekrestauratie

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
Ongeacht waar u verzekerd bent

55plus
korting

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen.
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen,
Vrijblijvende
prijsopgave, ook aan huis.
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent
u uitgekeken
de kleur
van uw interieur? Laat het
Gratis
halenopen
bezorgen
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Gratis vervangende meubels

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

www.uwzrotterdam.nl

DESCENDRE

Een vrijwilliger helpt u graag bij
eenvoudige klusjes zoals:

*

Bent u 55+ en wilt u hiervan
gebruik maken?
Meld u dan aan bij UVV Rotterdam
010 - 413 08 77

55+
korting

Stoelenvlechterij

Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV
Rotterdam
papercord en webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en andere
gespecialiseerde
•
Gratis
halen
en bezorgenprojecten zoals
scheepsstoffering.

•

Gratis vervangende meubels

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Varen met Spido prachtige ontdekkingsreis
Ook de rondvaarten komen langzaam – maar wel héél zeker
– weer op gang. Spido in Rotterdam krabbelt op uit het diepe
coronadal. Sinds een paar weken gaan de trossen weer los en
varen de majestueuze luxueuze schepen van het vorig jaar honderd jaar geworden bedrijf weer naar alle windrichtingen. Wel
met minder passagiers, vanwege de anderhalvemeterverordening. Maar dat kan de passagierspret niet drukken. Eenmaal aan
boord vlindert het nostalgische gevoel van ‘we zijn op schoolreis’ door mijn buik.
Opstappen kan niet alleen voor de
reguliere havenrondvaart van vijf
kwartier, maar ook voor een geheel
verzorgde dagtocht van zo’n acht
uur naar het achter- en voorland, dus
richting Gelderland, Zeeland, NoordBrabant of het enorme brok nieuwe
Nederland: de Tweede Maasvlakte.
Spido is gespecialiseerd in de verzorging van langere cruisetochten.
Zeker wat eten en drinken betreft.

Op de ponton vindt de kennismaking
plaats met kapitein in spe Menno
Kruithof en gastvrouw Chantal.
Samen met haar collega Demi serveert
ze aan tafel heerlijk eten en drinken
uit. Dat is anders dan voor de corona,
toen er zelfbedieningsbuffetten waren.
Dus eigenlijk wel zo prettig.
Afwisselend zitten de 40-jarige Kruithof en zijn mentor Cees Ursinus (58

Demi serveert koffie en smakelijke hapjes aan tafel

We varen langs echte zeereuzen...

Dat maakte ik in 1963 voor het eerst
mee, toen Spido met het toenmalige
vlaggenschip Pieter Caland varende
excursies maakte naar de bouwplaats
van de Haringvlietdam, tussen Hellevoetsluis en Stellendam. Dat was
een wereldreis. Dat kan nu weer, maar
dan uitgebreider en met veel meer
verzorging dan toen.
Superattractie
Een andere superattractie is de
dagcruise van bijna acht uur naar de
Tweede Maasvlakte, die schepen van
Spido wekelijks twee keer maken. Als
je dan ook nog de zon en een lichte
wind als partners hebt, is deze dagreis
bij voorbaat al geslaagd.

jaar binnenvaartervaring) achter het
roer. De senior leidt – als dat nodig is
– nieuwe Spido-collega’s op. Tegelijk
strooit hij op leuke wijze informatie
uit over de hoofden van zijn gasten.
Niet ingeblikt dus en bovenal passend
bij de vaarlocatie van dat moment.
Het begint allemaal met koffie en een
flinke punt appeltaart met slagroom.
Serveerster Demi (”Ik ben 22 jaar
en woon in Poeldijk’’) vertelt dat ze
voor het tweede jaar bij Spido vaart
en dolblij is dat de coronastilte voorbij
is. “Ik ben graag onder de mensen en
zorg met plezier voor ze.” Dat blijkt
ook wel, want niets is haar te veel.

Wat een prachtige boeg!

Op de grens van de Eerste en Tweede
Maasvlakte komt Walter Langendoen
aan boord. Hij is voorlichter van het
Havenbedrijf Rotterdam en komt
inhoudelijk vertellen over de Tweede
Maasvlakte.
FutureLand
Zijn verhaal is helder en hij krijgt
een luid applaus op het moment dat
Ursinus aanmeert bij FutureLand
in de Amaliahaven. Bezoek aan dit
informatiepunt/museum hoort bij de
dagcruise. Om kwart voor drie begint
de terugvaart en die voert opnieuw
langs enorme schepen met meer van
20.000 containers onder- en bovendeks. Leuks is ook het robbeneiland

Gezagvoerder Cees Ursinus en kapitein in spe Menno Kruithof in hun ruime stuurhut

aan het begin van de haven en schuin
tegenover Hoek van Holland, waar
zeehonden en hun kleintjes op het
zandstrand genieten van de zon.
“Wat een prachtig brok natuur te
midden van drukke scheepvaart en
industrie”, klinkt het bewonderend
uit de mond van Ans Schreuders uit
Hoogvliet. “Wat een schitterende
reis maak ik nu. Het is zeker 25 jaar
geleden dat ik een zo schitterende
rondvaart heb gemaakt. Wát is de haven mooi.” Wind en het getij werken
mee en daarom is er tijd ook nog door
de Waal- en Maashaven te varen langs
een enorm – twee jaar oud – cruiseschip, de World Dream (plek voor

4300 passagiers) dat werkloos ligt te
wachten op betere tijden na corona.
Ook het veel kleinere – uit 1960
daterende – en voormalige passagiersschip ss Rotterdam in de Maashaven
is een bezienswaardigheid. Dan zit
de reis erop en kunnen we thuis gaan
nagenieten.
“Ik kom spoedig terug, want de andere
dagtochten wil ik ook beleven”, zegt
Ans Schreuders bij het verlaten van de
loopplank tegen Cees Ursinu. En met
een klap op zijn schouder: “Man, wat
heb ik genoten.”
Rein Wolters

Een hartelijk welkom voor Ans Schreuders op de Spido-ponton
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Laat je rondvaren door Schiedam

Schiedam heeft alles wat
een stad graag binnen
zijn grenzen wil hebben:
historie, molens, grachten,
ophaalbruggen en jenever
en gin, kortom een stad
met een unieke identiteit.
De vele monumenten die
de stad rijk is, zijn het best
te bewonderen vanaf het
water. De fluisterboot vaart
langs de mooiste plekjes:
alle molens, pakhuizen,
branderijen en mouterijen.
Je passeert drie gietijzeren ophaalbruggen en als je het treft, zie je de bruggenwachter hangen
aan één van de kettingen om de brug open te trekken. Maar er zijn ook bruggen die zo laag zijn,
dat er onder grote hilariteit moet worden gebukt om je hoofd niet te stoten. Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina.

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 over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die
gouden ketting van oma.
Ergens ligt nog een
potje met oude sieraden.
Dat oude beeldje of die
zilveren miniatuurtjes in
de kast, zijn die nog wat
waard? En hebben die
oude onderscheidingen
en militaire spulletjes
nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, 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.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een brief ontvangen
van het CBR waarin staat dat u
door een onafhankelijk oogarts
aanvullend gekeurd moet worden.
Mogelijk hebt u te maken met
maculadegeneratie, glaucoom of
staar, ziet u minder dan gemiddeld
of hebt u al langer dan tien jaar
diabetes. Maar waar kunt u nu nog
terecht? Vanwege het coronavirus
zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de
RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons
team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een
afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats
31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen
via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

Een gezellig Franse Avondje uit in combinatie met bezoek aan Beeldentuin
U kunt op vrijdag 21 augustus een bezoek aan de Leefgoed Beeldentuin combineren met een
Frans avondje uit. Dat is een diner met nostalgische Franse chansons, live gezongen door Peter
Derksen (€ 32,50 p.p.). Het speelt zich af in de schitterende ruime Kas in de Beeldentuin. U
kunt hier nu voor boeken. In de Beeldentuin staan niet alleen indrukwekkende beelden, maar is
ook land art. Hij is open van woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur en duurt tot en met
zondag 13 september. A la carte Restaurant & terras De Dames op het Leefgoed is open van
woensdag tot en met zondag van 11 tot 22 uur. Terras en lunch gaat zonder reserveren. Dineren
uitsluitend op reservering. Het prachtige Leefgoed vindt u aan de rand van Park Hitland bij de
historische werkhaven van Ver-Hitland midden in de natuur op een kwartiertje van centrum
Rotterdam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Toegang en parkeren is gratis. e-bike
opladen mogelijk. Reserveren, boeken, het menu en de rest van het culturele en culinaire programma: Leefgoed.nl/agenda, of via telefoon 0180-323414.

Zaterdagen 8 en 15 augustus
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 8 en
15 augustus. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op afspraak:
010-2361939 (di t/m za).

Vrijdag 14 augustus tot en met zondag 6 september
Varen het museumschip Helena
Zeil mee met museumschip HELENA
vanuit Hellevoetsluis. Help met het
hijsen van de zeilen, neem het roer
over of geniet van de omgeving en
waai lekker uit tijdens een lunch- of
borreltocht op het Haringvliet. Een
heerlijk middagje weg voor jong en
oud! Info: www.rotterdamvaart.nl /
010-4364258.

Vrijdag 21 augustus
Heerlijke Franse avond op Leefgoed de Olifant

Op Leefgoed de Olifant kunt u vrijdagavond 21 augustus deelnemen aan een heerlijke Franse avond met
levende muziek van chansonnier Peter Derksen. Dat vindt plaats in De Kas in de Beeldentuin. Groenendijk
325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

Iedere dinsdag tot en met zondag
Rondvaart door Schiedam

Een rondvaart door Schiedam moet je zeker één keer hebben gedaan. De rondvaartboten varen dinsdag
tot en met zondag twee keer per dag. De rondvaart duurt ruim een uur en onderweg vertelt de fluisterbootgids bijzondere verhalen en grappige anekdotes over de stad. Zie voor meer informatie: www.
rondvaartenschiedam.nl

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums
van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie
zijn of haar verzameling deskundig en gratis
wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en
16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg
7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend
is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Info: 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
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.
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Een zeemeermin op het droge
Een vakantieverhaal kan
natuurlijk ook een verhaal zijn
van iemand die inmiddels in
het buitenland woont en daar
van alles meemaakt. Zoals
dit verhaal, van Bert Plomp.
Die woont in een dorpje in
Ierland. En op een dag.... Lees
zelf maar!
Beneden aan de cliffs voor mijn huis
bevindt zich een prachtig strand van
pakweg een kilometer lengte. Het is
een zandstrand, met her en der scherpe
rotspartijen.
Op een mooie zomerse dag kan het
voorkomen dat je het strand moet
delen met wel twintig andere mensen.
Voornamelijk buren.
Een van deze buren is van Duitse
komaf. Zij heeft een leeftijd bereikt
waarop zij zich er niet langer voor geneert dat haar bovenlip met uitbundige
haargroei te kampen heeft.
Op het eerste gezicht lijkt zij een
tweelingzuster van Eucalipta. Met
dit verschil dat zij zich zonder bezem
voortbeweegt. Wat meer zorgen baart,
is dat deze buurvrouw er evenmin
problemen mee heeft zich naakt op het
strand te vertonen. Hoewel dat geen
aantrekkelijk tafereel is, is er altijd wel
een nieuwsgierige boer die zijn trekker
even voor haar tot stilstand brengt.
Vanaf de rand van de cliff blijft hij
haar dan een wijle gadeslaan.
Ik vind haar blote verschijning echt
een dissonant. Die prachtige natuur,
verstoord door zo’n menselijk wrak.
Je moet op een gegeven moment accepteren dat het je tijd geweest is. Dat
je er niet meer uitziet als een adonis of
een verleidelijke nimf.
Als je zak tussen je knieën bengelt
of je gemoed lusteloos over je navel
hangt, dan moet je niet meer bloot
over het strand banjeren. Je vergalt
andermans strandplezier ermee.
In dat opzicht is het hier niet altijd
kommer en kwel. Zo nu en dan is er
ook wel een aantrekkelijk toeristisch
koppel dat zich naakt in de golven

waagt. Om dat een keer mee te maken,
wordt er bijna dagelijks bij de cliff halt
gehouden. Je ziet dan zo’n man het
raampje van zijn vehikel opendraaien
en gretig het strand afturen. In 999
van de 1000 gevallen zet hij evenwel
onverrichterzake zijn tocht voort.
Esther Ofarim
Vanuit mijn prille jeugd staat mij nog
steeds het verrukkelijke beeld glashelder voor ogen van ene Esther Ofarim.
Een allerbeminnelijkste Israëlische
zangeres, die als zeemeermin op zeer
bevallige wijze aanspoelde in de Rudi
Carrell show.
Esther, met pikzwart haar en donkere
amandelvormige ogen, bracht iedere
kerel het hoofd op hol.
Haar sensuele bovenlijf en haar
zoetgevooisde stem deden menig man
van vlees en bloed haar geschubde
onderlichaam vergeten. Ook ik, als
puber, was zeer onder de indruk. Ik
had alleen maar oog voor haar rondborstige bovenhelft.
Een paar jaar geleden werd ik opnieuw
geconfronteerd met het verschijnsel
“zeemeermin”. Op weg met mijn vier
border collies naar het strand, keek ik
even over de cliffrand om te checken
of de kust veilig was. Even controleren of de honden los het strand op
konden rennen.
Tot mijn verbijstering zag ik beneden
twee zeemeerminnen met ontbloot
bovenlijf uitdagend op de rotsen
zitten. Aanvankelijk dacht ik dat ik
dubbel zag en dat de alcohol van de
vorige avond nog niet volledig was
uitgewerkt. Het was namelijk nog
vroeg in de morgen en de zon scheen
verblindend fel.
Nadat ik mijn ogen eens goed had
uitgewreven, zag ik dat het toch om
twee van die zeevrouwen ging. Zij
poseerden daar voor het oog van een
viertal corpulente mannen en vrouwen
op leeftijd. Allen gewapend met grote
toeters van camera’s.
Ik dacht ‘daar moet ik het mijne van

Nieuwsgierige honden...

Een zeemeermin als fotomodel

weten’. Zo dachten mijn honden er
echter ook over. Voordat ik ze kon
aanlijnen, klauterden ze reeds gevieren
met razende snelheid de cliff af. Op
weg naar het dubieuze gezelschap. Als
de honden nu maar geen cirkelzaagje
gaan spelen, hoopte ik. Helaas, dat
was ijdele hoop. Eenmaal beneden op
het strand, omsingelden ze terstond
de zeemeerminnen en het fotograferend kwartet. Luid blaffend en in een
moordend tempo cirkelden ze om het
zestal heen.
Grote paniek
De honden achterna de rotsen af, vond
ik te riskant. Zo snel mijn benen mij
dragen konden liep ik het weggetje af
naar de oceaan. Nadat ik een paar honderd meter over het strand had gerend,
arriveerde ik op de plaats delict.
De honden hadden inmiddels zoveel
rondjes afgelegd, dat er een begin van
een singel in het zand was ontstaan.
Binnen die singel heerste grote paniek.
De beide sirenen zaten in elkaar gedoken. De fotografen waren dol gedraaid
en stonden luid te kermen en in het
Duits te vloeken. Ofschoon ik de honden streng tot de orde riep, gingen ze

vrolijk door met hun beleg. Gelukkig
had ik wat hondenkoekjes voor nood
op zak. Voor die verleiding gingen de
honden uiteindelijk door de knieën.
Hoewel de fotoclub op een deel van
mijn strand vertoefde, bood ik mijn
excuses aan en vertrok met de collies
naar huis.
Bloteriken
Mijn eega was in alle staten toen ik
haar vertelde wat er op het strand was
gepasseerd. Zij vond het maar niks,
zo’n stel naaktlopers voor ons huis.
Stel je voor dat op die foto’s een deel
van ons huis zichtbaar is en het geheel
op internet verschijnt. Straks trekt dat
een heel legioen Duitse nudisten aan
en wordt ons serene strand met Germaanse bloteriken overspoeld. “Ik ga
de Garda bellen”, zei ze vastbesloten.
Het kostte me heel wat moeite haar
te kalmeren en te voorkomen dat ze
meteen naar de telefoon zou grijpen.
Zo’n vaart zal het allemaal niet lopen
en er is niets mis met nudisten. Ikzelf
lig trouwens ook weleens in mijn
blootje te zonnen, zei ik tegen haar.
Daar komt nog bij dat die vrouw met
die snor mijn boek heeft gelezen. Die
heeft vast wel gelezen dat ik vroeger
regelmatig ging kamperen op een
naaktcamping in Joegoslavië. Als zij
hoort dat je de politie hebt ingezet
tegen haar landgenoten, dan zijn de
rapen gaar. Met dit argument was het
pleit voorlopig beslecht.
Sensuele optocht
De volgende dag liep ik opnieuw naar
de rand van de cliff. Nu had ik de honden uit voorzorg maar thuisgelaten.
Toen ik ons toegangshek passeerde,
kwamen daar net de twee fotogenieke
meisjes aanzetten. Zij werden in hun
kielzog gevolgd door de hitsige cameraploeg. De meisjes waren vrijwel
naakt. Ze droegen een minuscuul
slipje en een flinterdun doorzichtig
gewaad, een soort babydoll.
Ditmaal stond mijn wederhelft zelf op
de uitkijk, bovenop een van de duinen

die het huis omringen. Zodoende was
zij nu direct getuige van deze sensuele
optocht. Toen ik terugkeerde bij het
huis, stak zij haar woede niet onder
stoelen of banken.
Om het vuurtje nog een beetje aan te
wakkeren, vertelde ik haar dat ik de
dag ervoor nog even naar het huis was
gelopen dat het gezelschap huurde.
Midden op de dag waren daar alle gordijnen dicht geweest. “Wat spoken die
ouwelui met die blote jonge meisjes
daar achter de gordijnen toch uit?”,
legde ik haar voor.
Nu was mijn vrouw niet meer te stoppen. Ze pakte resoluut de telefoon en
belde de Garda.
Sodom en Gomorra
Het bleef niet bij de inschakeling van
de Garda. Vanaf dat moment mocht ik
me, voor zolang de meerminnen in de
buurt waren, niet meer half gekleed
rond het huis ophouden. Als iemand
op een van de wallen langs het weggetje zou gaan staan, kon hij mij wellicht
gedeeltelijk waarnemen. Vanuit die
lagere positie zou hij niet meer dan
mijn ontblote bovenlijf kunnen zien
en misschien denken dat ik helemaal
naakt was.
De bescheiden politieman zat een
beetje in zijn maag met het telefoontje
van mijn vrouw. Weliswaar is het officieel verboden hier in je geboortekostuum rond te lopen, maar de stranden
zijn zo verlaten dat men het daar door
de vingers ziet.
Desondanks begaf hij zich naar het
Ierse filiaal van Sodom en Gomorra
om de klacht over te brengen.
Zeemeerminnen laten zich zelden
zien. Ik heb het voorrecht gehad er
twee in levende lijve te mogen aanschouwen. Dankzij kordaat optreden
van mijn vrouw is de invasie van
Duitse nudisten uitgebleven en is het
hier nog even stil als altijd.
Bert Plomp
albertplomp@gmail.com
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
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E u r ov E r t o
ruimt op!
Kom EENS KiJKEN EN ZittEN op oNZE
prACHtiGE CoLLECtiE mEuBELEN

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

WE ZIJN WEER OPEN!
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND
GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
Augustus volgeboek
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN
t.
VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
E
In september nog
NOG DIVERS
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND
enkele data besch
DATA
ikbaar.
PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
R
AA
KB
Het kerstarrangeme
BESCHI
nt
is ook al beschikbaa
r.
Vraag naar onze folder en mogelijkheden.

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

WHILL Model C is een uniek en modern vormgegeven elektrisch
vervoermiddel voor zowel binnen- als buitengebruik. WHILL Model C
is tevens eenvoudig demontabel en in bijna elke personenauto te
vervoeren. Kortom, ontworpen voor personen met een actieve levensstijl
die kiezen voor vrijheid en onafhankelijkheid.

Compact ontwerp
Unieke Omni voorwielen.
Uitermate stabiel rijgedrag
Zeer korte draaicirkel van 76 cm.
Betrouwbare lithium accu.
Te bedienen met een app op uw smartphone.

De kwalitatief hoogwaardig gefabriceerde
WHILL Model C biedt de gebruiker tevens
vele instelmogelijkheden van de comfortabele
ziteenheid en daarmee een verantwoord,
ergonomisch zitcomfort.

Maak een afspraak bij:

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

Schinkelsebaan 6, 2908 LE Capelle a/d IJssel, T: 010 - 76 00 122

sta op
fauteuil
met motor
leverbaar
in diverse
maten in
leder

1098,draai relaxfauteuils
in diverse maten en
uitvoeringen vanaf

598,-
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was
specialist in luchtfotografie. Over zijn werk start
voorjaar 2021 een expositie in Museum Rotterdam. Op 14 mei verscheen ook het boek ‘Rotterdam vanuit
de wolken’. En dat blijkt een absolute bestseller. Het boek geeft
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit
de lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit
de tienduizenden die Hofmeester er maakte. Bestellen van dit
unieke boek van 305 pagina’s kan nu al. Zo vist u er niet naast!
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Rotterdamse bijnamen

Eerste Bezig Boek

Met de juiste mix van humor en nuchterheid geeft de Rotterdammer graag
bijnamen aan gebouwen, kunstwerken,
straten en beroemde stadsgenoten.
Schrijver/stadsgids Herco Kruik verzamelt ze en is gekomen tot deze selectie
van 1000 bijnamen. Een verplichte kost voor elke Rotterdammer!

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.

€ 19,95

€ 39,95

€ 7,50

Rotterdam Pendrecht-Wielewaal in de 20e eeuw
Eén van de laatste delen van de
inmiddels bekende serie ‘Rotterdam,
veranderingen in de 20e eeuw’ gaat
over Pendrecht en Wielewaal. De auteurs Tinus en Bep de Does brengen
de wijk uitvoerig in beeld met ruim 230
foto’s met uitgebreide fotobijschriften. Wie een geschiedenis
heeft met Pendrecht zal zonder twijfel met volle teugen genieten van dit fraaie fotoboek.

€ 14,95

Henri Berssenbrugge. Stadsfotografie
1906-1916 Rotterdam

Kejje da nie horih dan
Een nieuw boekje van schrijver
Herco Kruik over de Rotterdamse
taal met 500 uitdrukkingen, zegswijzen en wijsheden. Van ‘Sooo,
ovvie een emmer leegpleurt’ tot
‘Hallo, kejje bek niet verder ope’.
Deze nieuwe uitgave past mooi
in de reeks eerder verschenen
boekjes Het Rotterdams ABC,
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.

€ 7,50

Poffen

Begin twintigste eeuw
beleefde Rotterdam een
tijdperk van ingrijpende veranderingen. De Rotterdamse stadsfotograaf Henri Berssenbrugge legde
het leven in de stad in die jaren vast. Dit boek is een selectie uit
de ruim 400 glasnegatieven die bewaard zijn gebleven in het
Stadsarchief Rotterdam. Uniek fotomateriaal uit een stad van
vervlogen tijden.

€ 22,50

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

Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam
Cocky en haar man Anton boden tijdens
de Tweede Wereldoorlog illegaal
onderdak aan een Amerikaanse piloot.
Een toevallige ontmoeting met de zoon
van deze piloot zette Michael Barzilaij,
de kleinzoon van Cocky en Anton, aan tot het onderzoeken
van- en schrijven over een verborgen familiegeschiedenis. Een
reconstructie vol ontdekkingen.

€ 19,99
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.

€ 24,95

€ 29,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam vanuit de wolken (Let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro)  .  .  .  .
Rotterdamse bijnamen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Henri Berssenbrugge. Stadsfotografie 1906-1916 Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eerse Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
7,50
7,50
7,50
19,99
29,95
24,95
22,50
20,00
8,95
14,95
19,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN

tnv

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

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Beeld van Zadkine blijvend in geheugen
Eerste en laatste indrukken blijven vaak het scherpst bewaard, horen we vaak en waarschijnlijk is
dat zo. Denk aan je eerste schooldag, je laatste reis, je eerste zoen, je afscheidsreceptie, eerste
keer dat je.....dinges, vul maar in.
Voor mij was dat het Zadkine-monument aan de Leuvehaven. Er ging iets
aan vooraf. In 1954 kwam ik, na een
opleiding van negen maanden, bij het
Korps Mariniers in de Van Ghentkazerne aan het Toepad. Rotterdam
kende ik als Amsterdammer eigenlijk
niet zo, maar dat zou heel gauw en
blijvend veranderen.
De eerste avond ging ik in de stad passagieren en met de tram reed ik vanaf
het einde van de Oostzeedijk naar het
centrum, dat tot mijn verbijstering een
kale onherbergzame vlakte was. Hier
en daar stonden nog wat gebouwen
als rotte kiezen in een slecht gebit,
zoals de oude Bijenkorf, de HBU, het
stadhuis, het gebouw van Gerzon, de
Laurenskerk en nog een paar meer.
‘Jan met de handjes’
En opeens stond ik voor dat prachtige
beeld van Zadkine. Met open mond
bleef ik kijken naar dit magniﬁeke
stuk symboliek met dat uitgescheurde
hart van de stad.
Ik stond in werkelijkheid, middenin
dat hart en hoewel ik niet bepaald een
bewonderaar ben van moderne kunst

vond ik dit geweldig. Het beeld gaf
precies weer wat ik rondom mij zag
en met die wanhopig geheven armen
werd dat een blijvend beeld in mijn
geheugen. Eens te meer blijft de naam
van Ossip Zadkine een begrip vol
vakmanschap en herinnering aan het
verwoeste hart van Rotterdam.
Dat icoon van onze herstelde prachtige
havenstad ging ik steeds meer waarderen, vooral toen ik een paar jaar later
in Rotterdam kwam wonen. Ofschoon
ik intussen wist dat Rotterdammers
graag bijnamen rondstrooien van allerlei verschijnselen in de stad vond ik
de toevoeging ‘Jan Gat’ of ‘Jan met de
handjes’ beneden zijn waardigheid.
Intussen was ik naar de Coolsingel
gewandeld en wilde eigenlijk een
bekende familie in de Essenburgstraat opbellen. Ik had alleen een paar
kwartjes bij me en de lokale tarieven
waren toen nog te overzien: één
zilveren dubbeltje. Dus vroeg ik een
passerende wat oudere heer of hij kon
wisselen. Hij gaf drie dubbeltjes voor
mijn kwartje en weigerde wisselgeld.
In plaats daarvan zei hij: “U bent toch
een marinier?”

Ik kon het niet ontkennen en hij voegde er aan toe: “Jullie mariniers staan
hier in Rotterdam hoog aangeschreven
en hebben veel meer waarde dan die
30 cent!” Mooi toch? En zeker voor
een verdwaalde Amsterdammer als
ik... Die eerlijke dankbaarheid vergeet
ik dus echt nooit meer.
Wat een respect! De goeie man wees
me een telefooncel aan de overkant
van de Blaak en het scheelde weinig
of hij had me er bijna heen gedragen.
Ik wees hem op die fraaie symboliek
van Zadkine en hij raakte bijna niet
uitgepraat over zijn stad en dat mooie
bronzen symbool.
Mooiste vrouw
Ja, Rotterdam ben ik gaan liefhebben
en niet alleen als marinier, maar ik
haalde er de mooiste vrouw van de
wereld binnen en daar ben ik dus bijna
60 jaar mee getrouwd. Wat een stad is
dit geworden! Ik heb er dus decennia
in gewoond, eerst in Delfshaven, toen
in Zomerland/IJsselmonde en nog
ruim 30 jaar in Reyerwaard/IJsselmonde. Het was puur toeval dat ik in
de Van Ghentkazerne terechtkwam en

de waarde van deze havenstad ging zien. Onze
burgemeester Aboutaleb
heeft dat ook heel goed
begrepen en dat bleek
toen hij zich het vuur uit
z’n sloffen liep en een
enorme lobby in Den
Haag vormde om die
mariniers toch vooral in
Rotterdam te houden en
geen kazerne te slopen
of zo. Zomin als die
harde jongens hier weg
willen, gaan ze ook niet
naar Vlissingen. Aboutaleb heeft het helemaal
en goed begrepen! Ook
zo’n geweldenaar.
Inmiddels zit ik dichter
bij de 90 dan bij de 80
en toen ik onlangs op
Plein 1940 rond keek
Hoe het beeld van Zadkine een gebouw behoedt voor omvallen.
en Zadkine nog eens
want daaraan heeft het immers vrebekeek met al die mooie
selijke herinneringen. Bijgaande foto
herinneringen dacht ik: Hé, dat stuk
geeft dat weer als mijn eerbewijs aan
brons is natuurlijk al duizenden malen
Ossip Zadkine.
in alle standen gefotografeerd, maar
ik maak er nog een extra en wat
Guus van Laar
bijzondere foto van. Het leek me goed
Prunusplantsoen 149
het beeld te laten zien zoals het staand,
2982 ND Ridderkerk
moeizaam met één hand, het gebouw
glademaster@hetnet.nl
ernaast beschermt voor omvallen,

Rotterdam
vanuit de wolken
1960 Brabantse Dorp (nooddorp) en Nieuwe Kerk op het Zuidplein met links de Pleinweg en de Zuidpleinflat aan de Mijnsheerenlaan, boven Tarwewijk,
Maashaven en Katendrecht.(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam is volgend
jaar, voorjaar 2021, een prachtige
foto-expositie te zien van het
werk van Bart Hofmeester en
zijn bedrijf AeroCamera. In De
Oud-Rotterdammer publiceren we
in samenwerking met Watermerk
BV een half jaar foto’s uit het boek
‘Rotterdam vanuit de wolken’,
waarvan inmiddels de 2e druk
verschenen is. Telkens met de
vraag of u, als lezers, nog iets kunt
toevoegen aan de beschrijving van
de foto. Een herinnering, een anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Een Spaans avontuur vol verrassingen
Ja hoor, wij zouden ook een
keer naar Spanje met vakantie gaan. Niet naar de oostkust, waar iedereen naar toe
ging, maar naar de westkust.
Naar een camping in Panyong, als ik de naam goed heb
onthouden. Dat is tussen Vigo
en de Portugese grens. Dit
vakantieverhaal gaat over
50 jaar geleden. Ik ben nu 94
jaar, maar weet het nog goed.
Fiat had z’n 600-model aan Spanje
verkocht en wij hadden een van de
eerste in Seat-uitvoering. Plus een
aanhangertje. We hadden allemaal
vakantie opgenomen, dus konden we
vier weken vooruit.
De start was vanuit Ridderkerk, heel
vroeg. ’s Avonds waren we in Belin,
ten zuiden van Bordeaux, waar werd
overnacht. De volgende dag op naar
Spanje.
Via San Sebastian en Vitoria naar Burgos, waar in de buurt werd overnacht,
weer in een hotel. Voor ik verder ga:
ons gezin bestond uit man, vrouw en
dochter.
Kuilen
Op weg naar Leon lag een vrij nieuwe
weg waar de winter flinke kuilen in
had gemaakt. De snelheid was zo
beperkt dat we ’s avonds slecht 300 kilometer opgeschoten waren. Inmiddels
was de stalen veer van de aanhanger
naar de filistijnen door de grote klappen die we hoorden als we zo’n putje
in de weg niet konden missen. Na een
provisorische reparatie met stukken
leisteen bereikten we een dorpje met
een smid, waar we twee nieuwe veren
bestelden. Wij hebben daar overnacht.

Gids
De volgende ochtend waren de veren
klaar en na reparatie van de aanhanger
konden we op weg naar Tuy, de laatste
etappe. Maar hoe! Een paar jonge
kerels die we de weg vroegen, bleken
met vakantie thuis te zijn van hun
werk in Nederland bij de hoogovens.
Na enig overleg werd er iemand
geroepen met een lichte motor. Dit zou
onze gids zijn naar de camping. Hij
zette ons bij de ingang af en weigerde
ook maar enige beloning, want we
waren ‘amigo’s’.

In het Spaanse binnenland kun je nog slechte wegen treffen...

De camping was uiterst sober. Als je
terugkwam van het strand en je wilde
je afspoelen onder de douche, dan
moest je wel geluk hebben als er net
water uitkwam. Dat was namelijk een
paar keer per dag, maar niet op vaste
tijden.
Na een paar weken met mooi weer en
diverse uitstapjes kwamen er dagen
met veel regen. De derde dag keek ik
mee met een Fransman die het weer
stond te bekijken in z’n krant en zag
ik overal zon behalve waar wij zaten.
Ik had echter een ontmoeting gepland
met een Spanjaard die bij ons werkte
en daar in de buurt met vakantie was.
Dat zou in Vigo plaatsvinden. Maar
omdat wij eerder daar vertrokken dan
de bedoeling was en ik hem daar toch
wilde ontmoeten zouden we naar z’n
huisadres gaan in Sarria, een plaatsje
ten noorden van Monforte de Lemos.
In die plaas vroege we aan iemand de
weg, die weer iemand riep. Deze man
was een gastarbeider die in Duitsland
werkte. Die schakelde weer de plaatselijke bakker in, waar we achteraan
moesten rijden en die ons aangaf
welke weg we moesten nemen. Na
een paar kilometer werd de weg wat
blubberig. Het had dan ook flink geregend. Even later gingen we nog wel
langzaam vooruit, maar sturen ging
niet meer. We waren aan het varen!
Allerharteliijkst
Na een poosje kregen we weer grip op
de weg en kwamen in het dorpje aan.
Iemand was zo vriendelijk om ‘onze’

Overal in Spanje vind je de Osborne-stier...

man op te halen en we gingen via
enkele keien, waar je niet naast moest
staan, naar z’n woning. Deze stond op
palen. Toen begreep ik wel waarom
de afspraak in Vigo gepland was.
De enige luxe was een tv. Voor de
rest kon een blind paard geen schade
aanrichten. We werden overigens
allerhartelijkst ontvangen en er werd
gelijk eten en drinken aangeboden.
Maar allemachtig, wat leefden wij dan
in een luxe wereld.
Na een paar uur zijn we weer vertrok-

geen nut had, zijn we snel doorgereden naar San Sebastian, waar we het
Spanje van Franco verlaten hebben en
in Frankrijk, in Mont de Marsan, op
een camping onze tent weer hebben
opgezet om nog anderhalve week
‘gewone’ vakantie te houden.

keren ondanks waarschuwingen toch
leidingwater gedronken in plaats van
water uit flessen. Die werd daar ziek.
En hoe! Omdat bij haar thuis altijd op
natuurwijze werd gedokterd weigerde
ze nu ook dat er een arts gehaald werd.
Het medicijn was nu ‘rijstewater’ en
droge beschuit. Omdat ik geen kookwonder was, aten wij de rijst maar op.
Op de plaatselijke markt werd enig
toebehoren gehaald en omdat het ook
perzikentijd was, nam ik daar een paar
kilo van mee. Met de gedachte dat
fruit altijd wel goed zou zijn. Dat werd
echter de eerste dagen geweigerd.
Mijn dochter vond een stuk of vijf wel
genoeg en omdat de eerste aankoop
goed rijp was en lekker aanvaardde ik
m’n slachtofferrol niet met tegenzin en
at de perziken op.
De rest van onze vakantie verliep
verder ‘gezapig’. Omdat m’n vrouw
nog lang niet de oude was, zij we
huiswaarts in één keer doorgereden.
We kwamen om een uur of vier ’s
ochtends aan. Omdat de terugkeer
’s middags gepland was, kwam een
buurvrouw ’s morgens nog de planten
verzorgen. Toen ze m’n vrouw te bed
zag, meende ze met een geestverschijining te maken te hebben, zo schrok
ze van haar. Ja, het was een vakantie
om niet snel te vergeten. Er wordt niet
voor niets gezegd ‘Als iemand verre
reizen doet, dan…’.

Ziek
Dat dachten we tenminste. Moeders had echter in Spanje een aantal

Martin van Dommelen
Brasem 95
2986 HA Ridderkerk

boel van binnen wilden bekijken. De
hotelhouder belde gelijk de politie,
waarmee ik naar het bureau moest lopen om aangifte te doen. Om een lang
verhaal kort te maken: om een uur of
een ’s middags konden we weer op
stap. Toen we in Burgos door een tunneltje reden, zagen we in een cabriolet
iemand die voor driekwart zijn hoofd
kwijt was. Een gespannen draad,
vermoedden wij. Het was nog maar
net gebeurd, want er was nog niemand
bij. En aangezien EHBO-hulp toch

Paella!

ken naar Monforte de Lemos waar
volgens hun ‘het kapitaal’ zat, maar
dat hebben wij daar niet kunnen
ontdekken. We hebben daar wel overnacht in het hotel. Dat zou zo in een
museum kunnen.
De blubber op de weg was gelukkig
voor een groot deel verdwenen, zodat
de wielen weer net de grond raakten.
De volgende dag op naar Leon. Onderweg de kletsnatte tent laten drogen
en weer verder. Maar eerst moesten
we nog zo’n 800 meter over puntige
stukken steen voor we bij een brug
waren. We wilden niet wachten tot
er asfalt kwam, maar mijn passagiers
moesten wel lopen. Ik was doodsbang
om vier lekke banden te krijgen. We
zijn toch die dag in Leon beland en
hebben daar overnacht.
Inbraak en incident
De volgende ochtend tijdens het
ontbijt moest ik wat uit de auto halen.
Toen bleek dat er ook anderen de

De Seat 600
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Whisky

Bram, mijn vaste koppelmaat, en
ik waren de verbalisanten van een
middelgroot illegaal gokhuis, van
de ons bekende gokbaas John. Wij
deden de inval met veel andere
collega’s, maar één koppel werd
aangewezen om het hele gebeuren op papier te zetten en de
verdere gevolgen tot het eind af te
werken.
Als laatste kreeg je van Justitie het geld
toegestuurd van het fust van de in beslag
genomen kratjes en flesjes. Dat voorhanden
hebben is niet strafbaar. Het bedrag was
altijd rond de 70 gulden. Een lachertje,
omdat de waarde van de gokattributen en
het aangetroffen kasgeld vaak meer was dan
100.000 gulden.
Een van ons heeft John gebeld om het geld
te komen ophalen en voor ontvangst te tekenen. Een daverende lachsalvo volgde, met
de mededeling dat hij voor die paar tientjes
niet naar het bureau kwam. Wij mochten het
wel bij hem thuis brengen en hij zou zorgen
voor koffie met gebak. Het was 25 april
1976. Hoe het komt dat ik die datum nog
weet, daar komt u zo achter.
Proeven
Gokbazen waren nooit boos op ons. Het
motto was: “Met gokken kan je winnen of
verliezen. Maar komen jullie, dan heb je op
voorhand verloren.” Het gesprek was zeer
geanimeerd en John vertelde na de koffie,
dat hij een bijzondere whisky had, die we
beslist moesten proeven. Bram zei: “Ik niet.
Ik ben de chauffeur, maar Aad weet alles
van whisky, want die doet morgen examen
voor een slijtersvakdiploma.”
Miniatuurflesje
Ik moest natuurlijk aan de hand van de
ingeschonken whisky uitleg geven over de
vervaardiging van het product. Een mooi
geloofwaardig verhaal, maar niet voor de
examinatoren. Thuis gekomen heb ik tot
in de nachtelijke uurtjes, het studieboek
geraadpleegd. En maar goed ook, want ik
werd de andere dag helemaal doorgezaagd
over het product whisky. Het resultaat:
geslaagd met twee zessen. De dag daarop
kreeg ik van alle collega’s een miniatuurflesje sterke drank. Zo had ik toch mijn
eigen slijterijtje.
Aad de Knegt
Oud-Beijerland
adeknegt35@gmail.com
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De driewielige carrier
waarmee J.B. Putters brood
en aanverwante zaken aan huis
bezorgde. Foto Jan B. Delney

Melkkar
onder trein
Marion Bruijs-van Bokhoven (marionbruijs@icloud.com) reageert op eerdere artikelen over
melkbezorgers. “Mijn man, Hans Bruijs, woonde als kind in de Slaghekstraat 217. Dat gedeelte is afgebroken, hebben we een jaar of drie geleden gezien. Ik woonde op de Dordtselaan en zat op de St-Theresiaschool op de Strevelsweg en later de St-Maria mulo in de Christiaan de Wetstraat. In 1962 is ons gezin verhuisd naar de Alexanderpolder, wij behoorden tot
de zes eerste bewoners.’’
“Toen wij trouwden, in 1970, zijn
Hans en ik in Breda gaan wonen.
Helaas is hij vorig jaar 20 november
overleden. Zijn vader, de melkboer,
is overleden in 1981. Hij woonde
toen in Bergen op Zoom. Wat me ook
te binnen schiet is het verhaal dat ik
vaak hoorde dat mijn schoonvader
een kunstgebit had. Bij het aanbellen riep hij dat de melkboer er was.
Zijn gebit schoot dan wel eens uit
zijn mond en viel op de gangmat.
Van mijn zus uit Rotterdam krijg
ik in Breda regelmatig De OudRotterdammer toegezonden. Wat
schetst mijn verbazing: in krant nr.
9 zie ik volgens mij mijn schoonvader, melkboer Johan Bruijs, ook
wel Bram Bruijs genoemd. Hij
reed met het bruine paard Oscar en
een wagen van De Zeeuw uit de
Kegelstraat in de omgeving van de
Slaghekstraat en Putselaan. Zijn
zoontje (mijn latere man) mocht als
klein jongetje – als hij klaar was –
mee het paard naar de stal brengen.
Later breidde De Zeeuw uit met
een vestiging in de Slaghekstraat
bij de hoek van de (korte) Hilledijk.
De stal was aan de andere zijde van
de Beijerlandselaan, het heette daar
De Put. Ik weet nog dat de eigenaar
van melkbedrijf De Zeeuw op de
Barendrechtseweg woonde.’’

Zoon Hans Bruijs en vader Johan bij trekpaard Oscar bij de stal bij de Varkenoordsebrug.
Foto Marion Bruijs -van Bokhoven

Andere bezorgers van De Zeeuw
waren Adrie Kurk van de Hillevliet,
Arie van Dalen uit de Polderstraat
en Hannes Flier uit de Kruizemuntstraat. Adrie kreeg halverwege de
jaren vijftig een ongeluk met een
goederentrein bij het oversteken
van de Putselaan. Zijn handkar
kieperde omver en de melk trok
strakke, sneeuwwitte sporen in het
koolas tussen de rails. Het ongeluk
trok veel bekijks. Adrie hield er een
gebroken pols aan over.
Afgemaakt
Hannes Flier was een fijne,
vriendelijke melkboer. Alleen
zijn pruimtabak vond ik niet te
pruimen. Regelmatig zat er een

straaltje zwart tabakssap op zijn
kin. Hannes was reservebezorger
van melkfabriek Aurore aan de
Admiraliteitskade/Oostzeedijk en
werd uitgeleend als ergens een
bezorger was uitgevallen. Bij De
Zeeuw hielp ik hem in Bloemhof,
met paard Jopie voor de kar. Het
was een lief beest, dat werd afgemaakt na een val met een gebroken
voorbeen als gevolg. Ik heb daar
veel weet van gehad.
Koffie
Vervolgens moest Hannes invallen
op het Handelsterrein Feijenoord,
dus de werkers daar van melk voorzien, alsmede de bedrijfskantines.
Het ijzer en staalbedrijf Oving was

zijn grootste klant, waar kratten
tegelijk werden afgenomen. Er liepen twee fijne vrouwen die voor de
afhandeling zorgden. Hannes en ik
kregen na het binnen sjouwen een
kop koffie met een spritskoek.
Een andere vaste halte was het
dakbedekkingsbedrijf Erdo,
vanwaar zicht was op de woningen van de Rosestraat. Uiteraard
wist ik niet dat ik daar zou gaan
wonen na mijn trouwen. Ook bij
Erdo kregen we koffie en een
koekje en konden we ons in die
koude winter warmen. Vaste stop
’s middags was de Volksbond in de
Stieltjesstraat, waar het altijd druk
was met schaftende havenwerkers.
Het was ook een verzamelplek
van vertegenwoordigers om met
collega’s gegevens uit te wisselen.
De koffie was er eveneens héérlijk.
Het gemeentelijk Havenbedrijf was
ook klant. Het was gevestigd in
het Poortgebouw en ik herinner me
de telefoonjuffrouw die achter een
paneel zat met gaatjes waarin ze
draden en pluggen prikte. Ze was
een belangrijke verbindingsvrouw
in het toen nog handbediende
telefoonnet.
Bakkerij
De grootvader van Jan B. Delneij
(j.delney@hetnet.nl), J.B. Putters,
had vanaf 1926 tot zijn dood in
1946 een bakkerszaak op de Goudserijweg 14. “Mijn vader bakte en
bezorgde aan huis brood en aanverwante artikelen. Na de Tweede Wereldoorlog is de winkel overgegaan
naar bakker J. Jansse Wzn, die er
niet meer bakte, maar er alleen in
de Oranjeboomstraat gebakken producten verkocht. Dat kwam doordat
het te duur was na de oorlog een
nieuwe oven te plaatsen. Maar ook
doordat mijn opa (van moederskant) was overleden in april 1946.
Ik heb hem nooit gekend, maar ben
wel naar hem vernoemd. De zaak
was op nummer 14 en oma woonde
op nummer 8, schuin erboven.”
Verhalen en foto’s van broodbezorgers en melkboeren blijven
welkom. Eind dit jaar verschijnt
er een boek. Reacties: reinwol@
outlook.com

Paard Oscar van zuivelbedrijf De Zeeuw was een bekend trekdier op Zuid. Foto Marion Bruijs – van Bokhoven.
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TANTE POST
David Niven
Leuk, uit die periode, herkenbaar
verhaal van Bob Postmus over George
Best in Marbella in De Oud-Rotterdammer van 7 juli. Temeer daar wij
in het voorjaar van 1981 tijdens ons
verblijf de, in die tijd, bekende acteur
David Niven (o.a. Guns of Navarone)
op het terras van de toen nog druk in
aanbouw zijnde jachthaven Puerto
Banus van Marbella ontwaarden!
Hans Augustijn
augustijn@casema.nl
Huilen om iets moois
Vorige keer vertelde ik dat mensen,
die de vernietigde stad hadden meegemaakt, gingen huilen toen het mooie
kunstwerk van de Bijenkorf werd
onthuld. En dat ook de kunstenaar
zijn tranen niet kon bedwingen van
vreugde. Ik dacht dat hij een Russische Amerikaan was, maar het blijkt
een Amerikaanse Rus geweest te zijn.
Huilen om iets moois. Er is zo’n muziekstukje waarmee ‘Ontdek je Plekje‘
begint. Het grijpt je naar je keel en als
ik wist hoe het heette, zou ik het elke
avond zachtjes afspelen.
Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
Le Coq d’Or
Ter inkleuring van het verhaal van
Jan Dammes over dit eens zo chique
restaurant in de Van Vollenhovenstraat
mijn ervaringen in de periode 19751985. Werkzaam bij het Ministerie
van Economische Zaken was ik
onder meer belast met de uitvoering
van diverse exportbevorderingsprogramma’s. Dat bracht mij bij vele
bedrijven, onder andere bij de firma
Aqua Nova, een Rotterdams ingenieursbureau aan de Glashaven, dat een
waterontziltingsinstallatie had ontworpen volgens een toen geheel nieuw
procedé. Het bureau was al enige tijd
in gesprek met de Antilliaanse autori-
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De Kaap bruiste
Hier een foto uit 1992 toen ‘de Kaap
bruiste’, maar onder toezicht werd
gehouden door met helm en karabijn
bewapende politiemensen. Uiterst links
loop ikzelf, Sjors Los. De spanningen
liepen nogal op door het gedwongen verdwijnen van ‘mensen die zich liggende
staande probeerden te houden’...
G.J. (Sjors) Los
Capelle aan den IJssel
06-36148944
sjorslos@gmail.com

teiten, die zeer geïnteresseerd waren
in de aanschaf daarvan, vanwege de
problematische zoetwatervoorziening
op het eiland. DGA van Aqua Nova
was de charismatische, inspirerende
heer Aafjes. Hij werkte onafgebroken, maar nam als regel ruim de tijd
voor een goede lunch met zakelijke
relaties. Waaronder Bettico Kroes, de
destijds al even charismatische leider
van Aruba, die, als hij in Nederland
was, steevast Aqua Nova bezocht.
Natuurlijk werd er dan in Le Coq d’Or
geluncht, waarbij ik niet ontbrak. Niet
het restaurant zelf, maar de Herenkamer op de eerste etage was de gebruikelijke locatie. Een statig ingericht
vertrek met één grote blikvanger: een
prachtig, manshoog schilderij van een
matroos die danst met een verblindend mooie, gewaagd geklede jonge
blonde vrouw, waarmee hij samen
de tango danst. Prachtige kleding in

rood en blauw overheersen het zeer
sensuele beeld. De restauranteigenaar
vertelde ons over de herkomst. Ergens,
vroeg in het interbellum, huurde de
toen nog jonge en onvermogende
kunstschilder Han van Meegeren, de
latere meestervervalser van Vermeer,
een kamer boven het restaurant. Bij
gebrek aan contanten betaalde hij
de huur regelmatig met een van zijn
eigen meesterwerken, waaronder ‘de
dansende matroos’. Zo kon dat kunstwerk door de vaste gasten van Le Coq
d’Or nog vele jaren na de dood van de
schilder worden bewonderd. Vermeld
moet worden dat Aruba uiteindelijk
de waterontziltingsinstallatie niet van
Aqua Nova kocht, maar koos voor een
Amerikaanse oplossing.
Ben Gravendijk
b.gravendijk@ziggo.nl

F.B. de Ruijter
In De Oud-Rotterdammer van 2 mei
2017 vraagt H.C.G. de Ruijter aandacht voor zijn in de oorlog gefusilleerde oom. “Het is daarom niet meer
te achterhalen waarom mijn oom F.B.
de Ruijter, directeur van het Witte
Huis (…) ter dood werd veroordeeld
en op de Waalsdorpervlakte werd
gefusilleerd.” H.C.G. de Ruijter is
een zoon van een halfbroer van mijn
(inmiddels overleden) moeder H.W.
(Lenie) Meijer- de Ruijter. Ik heb enig
onderzoek verricht naar deze kwestie.
F.B. de Ruijter (Frans) (Rotterdam
30 maart 1902 – Waalsdorpervlakte 9
november 1944) was de zoon van de
Rotterdammer C. de Ruijter jr., makelaar in effecten met kantoor op de
Wijnhaven en president-commissaris
van NV Het Witte Huis. Frans was
ook makelaar in effecten en bovendien
directeur van Het Witte Huis. Hij was

getrouwd met Paulina Petronella Dinges. Dat huwelijk is kinderloos gebleven. Zij is na de oorlog hertrouwd met
Joop van Aken, huisarts te Rotterdam.
Op 8 november 1944 deed de
Sicherheitspolizei een inval in Het
Witte Huis, waarbij Frans de Ruijter
werd gearresteerd. Hij had dit gebouw beschikbaar gesteld voor de
Knokploeg-Zuid ter verdediging van
de Maasbruggen. Ook had hij een kist
met wapens in ontvangst genomen
van verzetsman Kees Bitter, die hem
verraden heeft. Bitter was kort tevoren
gearresteerd door de Schützpolizei
en de Duitser Hoffmann werd zijn
Sachbearbeiter. Omdat Hoffmann hem
had uitgelegd dat ze samen tegen het
communisme moesten vechten, ging
Bitter meedoen met de Duitsers. Hij
verbleef enkele dagen in de strafgevangenis te Scheveningen om zijn
snor te laten staan. Hij droeg soms een
Duitse legerjas. Bitter wees een aantal
verzetsmensen vanuit een auto aan,
die daarna werden gearresteerd. Op
8 november gaf hij nog meer mensen
uit de illegaliteit aan. Zij werden zo
snel mogelijk, op 9 november, op de
Waalsdorpervlakte gefusilleerd, opdat
de illegaliteit onbekend zou blijven
met de verblijfplaats en de graven van
de arrestanten. In Het Parool van 9
januari 1947 staat een berichtje dat op
30 november op de Waalsdorpervlakte
te ‘s-Gravenhage, wederom een aantal
stoffelijke resten van gefusilleerden
was opgegraven. Tien slachtoffers,
allen afkomstig uit Rotterdam, waren
inmiddels geïdentificeerd, onder
wie F.B. de Ruijter. Drie waren niet
geïdentificeerd. Ik herinner me dat
mevrouw Van Aken-Dinges (mijn
tante Paultje) in de jaren zestig eens
vertelde dat ze haar man toen alleen
aan zijn schoenen had kunnen herkennen. Hij had de zolen versterkt met
stukken autoband.
Jan-Willem M. Meijer
jwmmeijer@planet.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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Rotterdamse vrachtwagens
Ik ben op zoek naar foto’s van vrachtwagens uit Rotterdam en omstreken.
Zoals van Moerman & Robbers,
Wijnstekers, Beukers & Jeurling, Oceana, Blauwe Ster, Kleinekoort-Poot &
Bade, M.N.O.Vervat, König, en wat er
zoal nog meer in Rotterdam rond reed.

dit lied, tijdens een feestelijke bijeenkomst, gezongen bij de muziektent op
het Havenplein. Is dit lied ook bekend
bij De Oud-Rotterdammer of een van
de lezers? En zo ja, is het compleet?
Het gaat als volgt:

Video8-camera lenen
Ik ben in het bezit van enige Sony
HG90 video8 bandjes uit de jaren
negentig. De videofilmpjes die hierop
staan, wil ik digitaliseren, maar helaas
heb ik geen Video8-camera meer om
de filmpjes af te spelen en vervolgens
te digitaliseren. Zou iemand die een
dergelijke videocamera nog bezit deze
aan mij voor één of twee dagen willen
uitlenen? Bij voorbaat mijn dank!

Cor Rus-Hartland
De Meeren 89
4761 SE Zevenbergen
0168-323575
corrushartland@gmail.com

Op het strand stil en verlaten
Bij het schimmen van de maan
Liep er daar een aardig paartje
Zeer van de-moed aangedaan
Hij sprak liefste mijne ik moet je gaan
verlaten
Morgen ga ik weer naar zee
En dan trouwen wij als ik thuiskom
Hier op Hollands stille réé
Maar zij sprak o liefste mijne
Dat is zo ver nog in het verschiet
Want de zee ligt vol met mijnen
En die zie je niet!

Hans Hauer
hans.hauer@hetnet.nl

Lenie de Graaf
Ik zoek Lenie de Graaf, geboren 1943
en in de jaren zestig wonend in Zuidwijk. Haar partner wordt vermeld als
J.C. Zoeter. Van haar ouders (Leendert
de Graaf en Margaretha Warnaar) heb
ik diverse trouwfoto’s in mijn bezit
gekregen die ik haar graag wil geven.

Oud zeemansliedje
Ik ben in bezit van een oud liedje, dat
na de oorlog, 1946?, gezongen werd
in Zierikzee, zo meen ik mij te herinneren. Die herinnering heb ik doordat
ik na de oorlog in Zierikzee mocht
logeren bij mensen die in de oorlogsperiode geëvacueerd waren bij familie
in Overschie. Met de zoon van die familie was ik tijdens de oorlogsperiode
bevriend geraakt en samen hebben wij

Ton van Doorn
ton.vandoorn@ziggo.nl

- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Sonja Dekkers-Renes
Narcisveld 21, 2914 PE Nieuwerkerk a/d IJssel (sm.dekkers@outlook.com)

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

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

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
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42.Rusland;
militair in7.opleiding;
43.8.limonadesiroop;
45. scheepsvloer;
46. explosieve
stof(afk.);
(afk.);11.
51.oosterse
Scandinavische
textielstof;
chanson; 9. uitroep
van opluchting;
10. nummer
snack; munt;
16. 53.
zeehond; 18. duinvallei; 20. bouwland; 21. droog en kaal; 23. gat in een vestingmuur; 25. regenworm;
zonder
moed;
54.
een
zijweg
nemen;
55.
uitwas
op
de
huid;
56.
beknopt;
57.
teken;
59.
waspoeder;
60.
salpeterzuur
26. gierigaard; 27. gemanierde vrouw; 29. plaats in Turkije; 32. voorraden aanleggen; 34. meisjesnaam;
(zout);
62. deel
een krant;
63. van
opstandig
(dwars);
handbagage; 67.40.
toiletartikel;
glansverf;
71.opleiding;
zeepwater; 73.
militair in
36. deel
van van
en fiets;
37. deel
een boom;
39.66.
nachtroofvogels;
influenza;69.
42.
43.mens;
limonadesiroop;
45.75.
scheepsvloer;
46. 78.
explosieve
(afk.); 51.80.
Scandinavische
53. zonder
jong
74. heldendicht;
deel van de hals;
Russischstof
ruimtestation;
Nederland (afk.);munt;
82. vogel;
85. familielid.
moed; 54. een zijweg nemen; 55. uitwas op de huid; 56. beknopt; 57. teken; 59. waspoeder; 60. salpeterzuur (zout); 62. deel van een krant; 63. opstandig (dwars); 66. handbagage; 67. toiletartikel; 69. glansverf; 71. zeepwater; 73. jong mens; 74. heldendicht; 75. deel van de hals; 78. Russisch ruimtestation; 80.
Nederland (afk.); 82. vogel; 85. familielid.
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Renes of Lans?
Zoals zoveel anderen ben ik
in deze coronaperiode begonnen aan het compleet maken
van de familiefotoalbums
en de stamboom van onze
familie. In een map geërfde
familiefoto’s kwam ik een prachtige oude foto tegen, waarop waarschijnlijk
mijn overgrootouders staan. Helaas staat er geen datum op de foto en zijn ook
de namen van de afgebeelde mensen mij niet bekend. Ik zoek nu familieleden
die mij op het goede spoor kunnen zetten. De oude foto’s heb ik gekregen
van mijn (overleden) vader Jan (Johannes) Renes, geboren in 1916. Mijn
voorouders zullen dus onder de naam Renes bekend zijn, maar het kan ook de
familie Lans zijn. Ik hoop op reacties!

J.Eger
Overschie
j.eger@hetnet.nl

Budget uitvaart € 1495,-
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Horizontaal 1. werkplaats van een kunstenaar; 7. officiersrang; 12. sociaal economische raad (afk.); 13.
gevechtsplaats; 14. Europeaan; 15. erbium (scheik. afk.); 17. gereedschap; 19. vrouwtjeshond; 21. lidwoord; 22. tennisterm; 24. extra openingstijd; 27. kerk in Utrecht; 28. bushokje; 30. afkerig van werk; 31.
gymnastiektoestel; 32. snaarinstrument; 33. ratelpopulier; 35. sein; 37. afgericht; 38. bedaard (stil); 41.
kledingstuk; 42. fototoestel; 44. karakter; 46. belasting; 47. door koorts verward spreken; 48. Europees
land; 49. militair voertuig; 50. leesmateriaal; 52. ver (in samenst.); 54. voetbalterm; 56. koninklijke militaire school (afk.); 58. bekende junglefiguur; 61. klein hertje; 62. metaalsoort; 64. sprookjesfiguur; 65. dierenverblijf; 67. voertuig; 68. dun en mager; 70. vogelverblijf; 72. lang stuk hout; 73. dierentoilet; 76. duw
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Op zoek naar een
kaakchirurg die
afspraken heeft met
alle zorgverzekeraars ?
MKA groep staat voor u klaar. Met locaties in Rotterdam
en Schiedam brengen we kaakchirurgische zorg weer
dicht bij u. Bij MKA groep kunt u terecht voor kaakchirurgische behandelingen. De basiszorg wordt altijd
vergoed door uw zorgverzekeraar, vergoeding van aanvullende zorg is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
Dat maakt MKA groep een slimme zorgkeuze!

UW VOORDEEL:
• Korte wachttijden
• Contract met alle zorgverzekeraars
• Eenvoudig afspraak maken via 088 190 190 1 of www.mkagroep.nl
MEEST VOORKOMENDE BEHANDELINGEN:
Verstandskiezen verwijderen, wortelpuntbehandeling,
plaatsen implantaten, kaakgewrichtsklachten verhelpen,
vrijleggen tanden of kiezen.
BIJ U IN DE BUURT OP 2 LOCATIES:
Franciscus Gasthuis
Franciscus Vlietland
OPENBAAR VERVOER EEN PROBLEEM?
Bel voor gratis vervoer ‘Taxi Rinus’ 06 - 47 43 73 71

MAAK EEN AFSPRAAK VIA MKAGROEP.NL/MAAKEENAFSPRAAK
OF BEL HET PATIËNT CONTACTCENTRUM 088 190 190 1
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen
met het patiënt contactcentrum via info@mkagroep.nl
of kijkt u op onze website www.mkagroep.nl
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