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Wachtende mannen bij roltrap van C&A
In mijn tienertijd heb ik regelmatig geprobeerd me uit te
dossen als een van mijn rockiconen. Terwijl het imiteren
van anderen niet bepaald iets
is wat ik normaal gesproken
nastreef.

Deze week o.a.:

Zomercarnaval
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Als je nu mijn kledingkast zou
opentrekken, dan tref je daarin kleding
aan die ik 25 jaar of zelfs nog langer
geleden ook al droeg. Of je met die
kleding nog steeds onopvallend over
straat kunt gaan, is me eigenlijk worst.
De kwaliteit van de confectie is onveranderd goed en ik kan mijn lijf er nog
moeiteloos in kwijt.
Terrasje
Zo nu en dan koop ik nieuwe kleding.
Anders dan wat geldt voor mijn
lieftallige vrouw, ben ik daar zo mee
klaar. Hierbij moet ik wel vermelden
dat ik niet echt op de prijs let. Indien
ik een bepaalde pantalon leuk vind en
hij zit goed, dan koop ik doorgaans
twee stuks tegelijk. Na een geslaagde
aankoop, spoed ik me direct naar
een gezellig terrasje. Daar wacht ik
geduldig, onder het genot van wat
biertjes, de aankoopresultaten van
mijn wederhelft af.
Geen geduld
Mijn echtgenote ziet vaak in de eerste
winkel die zij bezoekt reeds iets leuks
liggen of hangen. Daarna loopt zij de
ganse stad af om te zien of ze elders
nog beter kan slagen. Uiteindelijk
keert ze aan het einde van de dag met
hangende pootjes weer terug bij de
eerste zaak. Aldaar wordt het begeerde
kledingstuk alsnog aangeschaft.
Zoveel geduld kan ik echt niet opbrengen. Een paar winkels bezoeken
zonder resultaat, gaat me nog redelijk
af. Daarna wordt het al snel doelloos achter haar aan slenteren. Dan
neemt de uitzichtloosheid van de
missie evenredig toe met de afgelegde
afstand.
Wachten
Van vroeger kan ik me herinneren dat
mijn moeder en mijn zus Saskia op
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zoek waren naar een jurkje bij C&A.
Terwijl alle rekken werden afgestruind
en Saskia talloze malen achter het
gordijntje van het paskamertje verdween, stonden mijn vader en ik maar
te wachten en te wachten. Wachten,
heel decent en geduldig bij de roltrap
op de damesafdeling. We stonden daar
zo lang te wachten op de terugkeer
van de dames, dat we echt door onze
hoeven dreigden te zakken.
Je kunt als jongeman op zo’n damesafdeling ook helemaal niets uitrichten.
Je kunt moeilijk, om de tijd te doden,
ook tussen de mantelpakjes en jurkjes
gaan graaien. Nog niet te spreken over
tussen de behaatjes en slipjes gaan
snuffelen.
Tegenwoordig zou het niet echt opvallen als je dat deed. Toen evenwel, zou
de portier worden ingeschakeld om je
de winkel uit te werken.
Begluren
Al staande bij de roltrap, hield je je
ogen ook altijd zedig omlaag gericht.
Bang dat je was dat een gordijntje van
een paskamertje maar half gesloten
zou zijn. Dat de gebruikster van het

hokje het idee zou krijgen dat je haar
stond te begluren.
C&A-schrikbeeld
Hoewel ik vele jaren later, gedurende
enige tijd het geduld kon opbrengen
om braaf en geïnteresseerd mijn
vrouw te vergezellen bij het winkelen,
kwam plots dit oude C&A-schrikbeeld
weer bovendrijven. Daarom besloten
we juist bijtijds om voortaan gescheiden onze weg te gaan bij het winkelen.
Met als resultaat dat ik in een uurtje
klaar ben en me lekker op een terrasje
achter een biertje kan nestelen. Mijn
vrouw is dan nog urenlang in haar
eigen tempo op zoek naar koopjes.
Als ook zij eenmaal uitgewinkeld is,
nemen we er samen nog een en keren
beiden tevreden huiswaarts.
Voor gek
In de tijd dat ik de kledinglijn van
een bepaald idool kopieerde, was het
wel zo dat ik vaak een van de eersten
was. Nieuwe interessante stromingen
volgde ik direct op. Ik wachtte dus
niet tot het moment dat de hele meute
om was. Dat bracht natuurlijk wel het

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

www.biemans-uitvaart.nl

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

risico met zich mee dat je zo nu en
dan voor gek liep.
Het was ook niet eenvoudig. Van
huis uit beschikte ik niet over ruime
financiële middelen. Ik had doorgaans
onvoldoende geld op zak om even een
modezaak binnen te wippen en een
hip kledingstuk aan te schaffen.
Naaimachine
Als ik toe was aan een ander jasje
of een pantalon, dan ging ik de boer
op om te zien of ik op een voordelige wijze de beoogde kleding kon
bemachtigen. In die dagen hield dat
in dat ik de hele familie af struinde.
Op zoek naar afgedankte kleding. Afdankertjes die pasten binnen de nieuw
bedachte outfit. Slaagde ik daar niet
in, dan resteerde mij weinig anders
dan vader of moeder te vragen plaats
te nemen achter de naaimachine. Om
in ons eigen ‘atelier’ het begeerde
kledingstuk te vervaardigen.

ooms, tantes, opa’s en oma’s. Kortom,
alle kledingstukken die bij familie
op zolder in de mottenballen lagen te
verpieteren, werden geïnspecteerd,
gepast en gecombineerd. Kleding,
gevonden op een rommelmarkt en
van volstrekt onbekende afkomst, was
nooit te min om even uit te proberen.
Bij het passen van zulke kleren werd
nimmer stilgestaan bij de vraag: “Wie,
en in welke omstandigheid, heeft dit
kledingstuk het laatst gedragen?”
Vragen als: “Was de laatste bezitter
wel hygiënisch?”, “Had hij wellicht
een ernstige ziekte?”, “Is hij soms
in dit jasje overleden?” en “Zit de
kleding niet vol ongure beestjes?”
speelden absoluut geen rol bij het
passen en in gebruik nemen van het
desbetreffende kledingstuk.
Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Rommelmarkt
Destijds droeg ik werkelijk alles wat
in mijn kraam te pas kwam. Oude
bontjassen, jabots en giletjes van

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

Basisuitvaart vanaf € 2921,Een uitvaart op maat voor u
gemaakt vanaf € 3933,-

0181 – 700 265
010 – 30 74 895

www.obitusuitvaart.nl
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010 413 25 82

Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.

Wij zijn er om u te helpen

24 uur per dag bereikbaar.
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We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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.

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door
de kleine details. Door aandacht en kennis van
zaken. Door rust en planning.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
uitvaart moet worden omringd met
zorg en respect.

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
Joseline Pameijer

In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

www.uzk.nl

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

NIEUWS
VOLG JE BIJ
IJNMOND

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!

SPORT EN ACTUALITEIT
OP RADIO, TV EN ONLINE
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SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
Concept Uitvaart

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

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

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
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VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

OP
Nu TE KO
vanaf €24,9

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

5

voor €9,9

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

>
>
>
>

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

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

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

P.A. VAN DER WAAL en ZN.

Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen
excl. verzendkosten

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl
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Brutaal hondje zorgt voor vakantiepret
Na mijn verhaaltje over George Best en andere bekende mensen
in Marbella, gepubliceerd in De Oud-Rotterdammer van 7 juli,
kwamen nieuwe vakantieherinneringen bovendrijven. Een heerlijke vakantie vierden we in Frankrijk en wel in de Dordogne. Om
precies te zijn in het, aan riviertje de Lot gelegen, dorpje Luzech.
We logeerden er in het enige hotelletje
dat het dorp rijk was. De eigenaar
runde het hotel samen met madame.
Hij was een fantastisch goede kok
en zij zorgde voor schone kamers en
dergelijke. Op zondag kwamen bewoners uit de verre omgeving er dineren.
Twee en een halve week hebben we
er volop genoten, voor slechts een
habbekrats.

We besloten de terugreis te aanvaarden; per trein, daar ik nog niet over
een rijbewijs beschikte.
Chique
We maakten een tussenstop in Fontainebleau, een klein stadje of dorp
omringd door schitterende bossen met
prachtige rotspartijen. Omdat we de
vakantie een beetje chique wilden af-

Het chique hotel in Fontainebleau

sluiten, besloten we een kamer te boeken in het prachtige hotel L’aigle Noir.
De kamer bleek een suite, helemaal
ingericht in Napoleonistische stijl.

Schattige hondjes kunnen ook boefjes zijn...

Speelse puppy
We besloten ‘s avonds in het hotel
te dineren en zaten net aan ons aperitief in het luxe restaurant toen het
gebeurde. Wellicht is het bij de lezer
bekend dat je in Frankrijk je hondje
zonder problemen mag meenemen in
het hotel. Er kwam een keurige heer

het restaurant binnen met aan de lijn
een speelse puppy. Terwijl zij zich
over de chique rode loper richting
tafel begaven, wist het hondje zich uit
zijn halsbandje te bevrijden en sprong
gelijk bij iemand op schoot om vervolgens het bord van het slachtoffer leeg
te slobberen.
Wij, en vele anderen, lagen dubbel
van het lachen, zeker ook omdat de
hondeneigenaar niets in de gaten had
en gewoon doorliep over de rode

loper, het lege hondenriempje achter
zich aan slepend.
Rood
Een toegesnelde ober ontfermde zich
inmiddels over het hondje en gaf
hem terug aan zijn baasje die een kop
had nog roder dan de loper waarop
het allemaal gebeurde. Het eten was
trouwens prima.
Bob Postmus
bmcpostmus@gmail.com

CCtje Over hitte en koningen
Wanneer u dit leest is alles misschien weer normaal. Ik zit dit te
tikken, heet het nog tikken, bij tegen de vijfendertig graden boven
nul. Ja, boven nul, dat wel. En dat is alweer de zoveelste dag
achter elkaar waarmee weer een of ander record is gesneuveld. U
zult mij niet horen klagen over warm weer, maar een ietsje minder
mag van mij wel.

c foto burosolo.nl

Het is trouwens gek, en misschien staat
ons dat weer te wachten, maar dat is
als u dit leest alweer verleden tijd, het
is bloedheet, tegen de avond begint het
te donderen en tot je genoegen begint
het te regenen als een oordeel, een paar
minuten is dat heerlijk, maar nog weer
een paar minuten verder en je staat
alweer te bibberen van de kou. Dat gaat
altijd angstig snel.

Cox Column

U heeft het ongetwijfeld ook gelezen, wij worden met ons neus op het
rauwe feit gedrukt dat Nederland aan
het verdrogen is. En daar komen de
boeren weer om de hoek kijken, want
die willen de grondwaterstand zo laag
mogelijk hebben, anders kunnen ze met
hun zware materieel het land niet in. Ik
weet niet hoe Farmers Defence Force

hier tegenaan kijkt, maar daar gebeurt
weer iets dat anders zou moeten.
En verder zijn wij de laatste eeuwen
vooral bezig geweest het water weg
te pompen, maar daar zullen we mee
moeten stoppen en het water gaan
vasthouden. Dat wordt een hele omslag
in het denken over die materie.
Nou hebben we een koning die iets
gestudeerd heeft aangaande water,
dus misschien kan hij ons uit de brand
helpen. Is dat Koningshuis toch nog ergens goed voor. De grote Wim Kan zei
het jaren geleden al, toen de zoveelste
prins was geboren: “Het Koningshuis
bevalt steeds beter.”
Vergeleken met het Spaanse doen ze
het in ieder geval heel behoorlijk.
Ik vind het sneu voor die ouwe Juan

Carlos, die toch mede de democratie in
Spanje heeft geïnitieerd, en tijdens die
belachelijke staatsgreep van dat mannetje met dat pistool in het parlement zijn
rug recht hield.
(Daar herinner ik me vooral van dat na
een paar pistoolschoten al die parlementariërs achter hun katheder waren
verdwenen, behalve de premier, die
heette meen ik Suarez, die kaarsrecht
bleef zitten. De echte helden manifesteren zich automatisch). En nu is die
koning met pek en veren besmeurd het
land uit, als een goedkope fraudeur en
oplichter. Tragisch.
Hoe zou het komen dat iemand die toch
al zoveel heeft het nodig vindt er nog
een paar kapitaaltjes bij te zwendelen? Zouden wij ook zo zijn? Het zal
wel hè. Sprakeloos zit ik in de krant
te lezen hoe al die mensen met hun miljarden nog zitten te schrapen en graaien
naar meer.
Misschien een infantiele vraag, wat
moet je met al dat geld? Het is toch

wel een keer genoeg? Terwijl je over
de onderkant van de samenleving al
tientallen jaren niets ander hoort dan
bezuinigen. Lubbers begon er mee en
het is nooit meer opgehouden, ook niet
met de PvdA aan het roer.
Integendeel, onder de grote staatsman
Kok moesten we onze ideologische
veren afleggen. Hij vergat dat als je je
veren aflegt, dan sta je in je blote kont.
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BTR REIZEN

UITVAARTZORG

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

“Basic”

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2250

Uitvaart v.a. € 2950

 055 - 5059500

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

Hotel De Korenbeurs **** / Made
5 dagen Noord-Brabant € 325,- p.p.
proﬁteer van de kennismakingsac�e
Midweek nu al voor € 289,- p.p.
te boeken t/m 28 sept. 2020

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Hotel Brauer / Moezel
5 dagen All Inclusive € 263,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,Landhotel Eifelblick / Vulkaaneifel
p p.
5 dagen All Inclusive € 279,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel
el Op
p dee Boud
d Valkenburg
rgg / Limburg
0p
p.p
p
p.
5 dagen All Inclusive € 265,00
p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Al meer dan 40 jaar uw
senioren specialist!!

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

www.BTRreizen.nl

Hotel Gaasterland Rijs / Friesland
0p
p.p
p
p.
4 dagen All Inclusive € 205,00
p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 162,
2 - p.p.
2,-

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald
5 dagen All Inclusive € 279
2
279,00
p.p.
Voordeel Midweken nu va.
vaa. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel
ell ’t
’ Holt Diepenheim
m / Twente
5 dagen All Inclusive € 259,00
p.p.
0p
p.p
p
p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 199,
9 - p.p.
9,-

Hotel Mu�er Bahr / Tecklenburgerland
5 dagen All Inclusive € 295,00 p.p.
Voordeel Midweken nu va.
a. € 239,
9 - p.p.
9,-

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.

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

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12

BTR Reizen heeft nog veel meer All Inclusive Hotels op de
e
mooiste plekjes in Nederland & Duitsland met Veel Voordeel
el
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 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

*indien voorradig

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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Het kleurrijkste feestje van Rotterdam
Sinds 1984 geniet de Rotterdamse binnenstad één dag per jaar van een groot multicultureel feest. Het is de dag van het Rotterdamse Zomercarnaval. Helaas moet
ook dit evenement dit jaar worden overgeslagen vanwege het coronavirus. De foto
in Ken je dit Nog van vier weken geleden herinnerde aan één van de eerste edities
van het Zomercarnaval, in 1986. Een zwart-witfoto van een kleurrijke stoet, die
passeert op de Nieuwe Binnenweg. We ontvingen (bijna allemaal) enthousiaste
reacties van toeschouwers die in de loop der jaren dit kleurrijkste evenement van
onze stad hebben bijgewoond. Op deze pagina een bloemlezing daaruit.
Angelina van Rijn: “Dit is vast een foto van het
Zomercarnaval in Rotterdam. In zwart-wit, dus
dat moet wel een ﬂink aantal jaartjes geleden zijn.
Zelf gingen mijn ouders en ik in de jaren negentig
altijd kijken in de stad als dit feest werd gevierd;
tenminste, als we niet op vakantie waren. Dat was
iedere keer genieten van al die mooie kleding en
de trommelmuziek. Er waren ook altijd lekkere
bijzondere hapjes te koop. De laatste jaren ben ik
er niet meer bij geweest, maar ik weet wel dat we
er vroeger bij ons thuis al maanden van tevoren
naar uitkeken .”
Hans Baars: “Een foto van het Zomercarnaval,
dat volgens mij in de eerste jaren van het bestaan

het Antilliaans carnaval werd genoemd. In ieder
geval deden er toen alleen deelnemers uit Aruba,
Bonaire en Curaçao mee, de ABC-eilanden. Later
kwamen er ook Kaapverdianen bij, evenals deelnemers uit andere Latijns-Amerikaanse landen,
zoals de Dominicaanse Republiek. Ik vond en
vind het een prachtig spektakel. Het hoort ook
echt helemaal bij een internationale havenstad
als Rotterdam. Een geweldig evenement, ook al
zijn er in het verleden langs de kant wel een paar
rottigheidjes gebeurd. Niet zo gek, met zoveel
mensen bij elkaar. Maar het blijft een mooi zomerevenement, waarin verschillende bevolkingsgroepen elkaar op een vrolijke manier kunnen
ontmoeten.”

Zomercarnaval op de Nieuwe Binnenweg (foto: Henk Hartog)

Joop Smit: “Weer zo’n evenement dat dit jaar niet
doorgaat: het Zomercarnaval van Rotterdam. Dat
is trouwens al een keer eerder gebeurd, in 2015.
Dat kwam toen door een grote storm, waardoor
het te gevaarlijk werd, weet ik nog. Dat gaf een
heel gedoe. Jammer hoor, dat ‘t dit jaar niet is. Ik
geniet er altijd van, al die mooie, vrolijke mensen
op straat.”
Albert Schimmelpenninck: “De Ken je dit nogfoto nummer 222 gaat over het Zuidamerikaans
carnaval in de stad. In de beginjaren ben ik er
met m’n vrouw naar gaan kijken. Dat was toen
echt een bezienswaardigheid. Gezellig wel. Ik
begreep dat het nu onderdeel is geworden van een
nog groter festijn, het Dunya-festival. Daar zijn
wij nu langzamerhand wel een beetje te oud voor
geworden, maar voor jonge mensen lijkt het me
fantastisch.”

Zomercarnaval in Rotterdam (foto: Rob C. Croes, Anefo/Nationaal Archief)

Ken je dit nog?

Nr. 224

Liesbeth Dolstra: “Wat jammer dat de foto in Ken
je dit nog deze keer een zwartwitfoto is! In kleur
had dit beslist veel sprekender geweest, want dit
is toch wel het kleurrijkste feestje van Rotterdam. Het Zomercarnaval. Via een nicht krijg ik
jullie krant toegestuurd en ik mag rustig zeggen
dat hier in het noorden van Nederland helemaal
niemand iets heeft met carnaval en ook niet met
dit zomercarnaval. Ik wel. Ik blijf het allebei geweldige feesten vinden. Voor het zomercarnaval
zijn we in het verleden menigmaal speciaal naar
Rotterdam gekomen. Ook omdat aangetrouwde
familie met roots in Curaçao er aan meedeed. Een
heerlijk festijn, vooral als het mooi weer was.
Echt genieten!”
Judith de Heide: “Kan niet missen. Een van de, ik
denk, vroegste edities van het zomercarnaval. Een
evenement waarvoor het hele openbaar vervoer
zowat een week omgeleid moet worden, zodat

je nauwelijks op een honkbalveld kan komen
en waarvan de battle of the drums tot aardig ver
buiten het centrum voor de onnodige geluidsoverlast zorgt. In mijn geval: met een hele grote boog
er omheen!”
J.M. Faasse: “Volgens mij is dit het Zomercarnaval. Welk jaar dit is, is mij onbekend, maar ik
ben er zelf nooit naar wezen kijken. Het is met
dit carnaval altijd wel zeer druk in de stad. Een
kleurrijk festival.”

Zomercarnaval in Rotterdam (foto: Rob C. Croes, Anefo/

Ruud Kuipers: “Dit is het zomercarnaval in Rotterdam. eerder waren al twee edities georganiseerd in Utrecht, maar vanaf augustus 1984 is het
zomercarnaval naar Rotterdam gekomen en werd
het georganiseerd door de heer Dunstan Philip.
Het is elk jaar weer een geweldig mooi feest, met
alle culturen uit het Caribisch gebied, Suriname,
Latijns Amerika en de Kaapverdische eilanden
en er komen naar schatting een kleine miljoen
bezoekers uit binnen- en buitenland naartoe voor
de straatparades met veel dans en muziek. Het is
jammer dat vanwege de corona het zomercarnaval en vrijwel alle andere festivals zijn afgelast;
nu maar hopen dat het volgend jaar weer door kan
gaan.”

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
Ken je dit nog? Zes ruiters in uniform in de bak. Weet u waar dit zich afspeelde? Heeft u er herinneringen aan? Was u zelf zo’n ruiter? We zijn weer heel nieuwsgierig naar al uw anekdotes en verhalen over
bijzondere voorvallen. Schrijf ons! Dan kunnen we uw bijdragen delen met de andere lezers. Dat kan door
te mailen naar info@deoudrotterdammer.nl of te schrijven naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot
formaat bekijken.

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

De lekkerste Frieslanders

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Bel 0180-820244

5 kilo

€ 3,98

pagina 6

Dinsdag 18 augustus 2020

BLONK

VERHUIZINGEN

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

ZONDER ZORGEN VE
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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
VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”

- HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand
de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

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

Uitvaartcentrum Wildzang
Wildzang 35

aan uw begrafenis

- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND
NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE

of crematie en

- GRATIS PARKEREN

die bij u past.

3075 DS Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart

info@cvu.nl

Henny Jansen

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur,
vrijdag gesloten
Website: www.hogadent.nl

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

‘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 - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Kinderen hebben is een grote
vreugd, maar vaak ook een
bron van zorgen en verdriet of
zoals mijn oma het zei: “kleine
kinderen kleine zorgen, grote
kinderen grote zorgen”. Broers
en zussen kunnen een verrijking zijn, maar evengoed een
bron van ellende en ergernis.
Dat merken we ook in de praktijk. Een
nalatenschap waar de kinderen wel het
geld willen hebben en een schilderij,
maar verder zoeken de anderen het
maar uit. Ook wanneer erfgenamen
met advocaten te maken krijgen, omdat
de langstlevende ouder en de kinderen
of broers en zussen het onderling niet
eens worden, is dat meestal erg lastig
en zeker niet om vrolijk van te worden.
Dat is minder erg als wij de executeur
zijn, maar als de andere kinderen daarmee geconfronteerd worden en alles
verder zelf moeten opknappen, steekt
dat. Ook dan blijkt een goede voorbereiding van de nalatenschap vruchten
af te werpen. Door een goede administratie en een zorgvuldig vormgegeven
testament worden de meeste problemen
in de kiem gesmoord. Daarmee is het
evenmin leuk voor alles te moeten opdraaien, maar door een andere verdeling
of een duidelijke uitleg van de ouders
waarom zij iets hebben gedaan, voelt
het minder ‘in de steek gelaten’.
Vragen hierover of andere erfkwesties.
Wij informeren u vrijblijvend op onze
erfcoachspreekuren. Zie www. akto.nu
en 010 3130823
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Wat doen met de rente?
vraag is sterk afhankelijk, van de
leeftijd van de langstlevende ouder.
Is deze bijvoorbeeld 65 jaar, dan kan
het hanteren van een hogere rente bij
het eerste overlijden later gunstig zijn,
maar bij een langstlevende op hoge
leeftijd juist niet. Er is geen gulden
regel; iedere zaak moet persoonlijk
beoordeeld worden. Hier kan een deskundige, zoals Akto, u bij adviseren.

In het testament van vader
staat dat moeder, over de
vordering die wij als kinderen
op moeder krijgen, een rente
moet vergoeden. Er staat dat
deze 0 procent is, tenzij een
andere rente wordt overeengekomen. We weten niet zo
goed wat we hier mee aanmoeten; kunt u ons helpen?
De rente over de vorderingen, die de
kinderen op de langstlevende partner/
ouder verkrijgen na een overlijden
van de eerste ouder, leidt vaak tot
vragen. Niet alleen gaan de vragen
over óf en hoeveel rente verschuldigd
is als er geen testament is. Ook gaan
deze over de vraag hoe om te gaan
met rente waarover in een testament
wel iets is opgenomen.
Allereerst: wel of geen rente. Door
geen rente te berekenen over de nietopeisbare vorderingen/de erfdelen van
de kinderen neemt de waarde van hun
erfdeel voor de erfbelasting bij het
overlijden van de eerste ouder af. We

Testament opvragen
Wilt u weten of een overledene een
testament heeft, vraag dan bij het
Centraal Testamentenregister (CTR)
of er een testament is en bij welke
notaris u dit kunt opvragen. De website van het CTR staat op overheid.nl
of 0900-114 41 14 (25ct/min).
Het testament is geheim
Nieuwsgierige erfgenamen hebben
pas recht op de inhoud van uw testament na uw overlijden en dan alleen
de erfgenamen die in het testament
genoemd worden. Alleen een vooraf
door u geïnformeerde executeur zal
van een klein stukje uit het testament
op de hoogte zijn. Dit vooraf afstemmen, raden wij aan. Verder blijft het
testament gesloten tot, als het aan ons
ligt, na de uitvaart.
Aangifte erfbelasting
Aangifte erfbelasting doen de
meesten maar een of twee keer in hun
leven. De aangifte moet tegenwoordig digitaal worden gedaan. Dat
heeft als groot voordeel dat uitleg en
extra informatie direct bij de vragen
staan. Toch leidt de formulering van
de vragen vaak tot nieuwe vragen.
Bovendien zijn veel vragen voor de

spreken dan van ﬁctief vruchtgebruik.
Dit lijkt aantrekkelijk, maar door een
rente van zes procent samengesteld
te vergoeden op de vorderingen is
weliswaar meer erfbelasting verschuldigd over de volledige waarde
van de vorderingen, maar is bij het
tweede overlijden veelal juist minder
erfbelasting verschuldigd.
Door rente (meer dan nul procent) te
vergoeden op de vorderingen neemt
de waarde van die vooralsnog nietopeisbare vorderingen (zolang de

langstlevende ouder leeft) namelijk
toe. Omdat de vorderingen plus rente
een schuld vormen in de nalatenschap
van de langstlevende is op moment
van het overlijden van deze langstlevende de nalatenschap kleiner en
is daardoor op dat moment minder
erfbelasting verschuldigd.
Het is dus de vraag wat gunstiger is:
bij het eerste overlijden (nu) meer
erfbelasting betalen en later minder
óf eerst minder erfbelasting betalen
en later meer. Het antwoord op deze

meeste particulieren niet van toepassing, wat ook tot verwarring leidt.
Moeilijk is het niet, wanneer u maar
stapje voor stapje door de aangifte gaat. Het gevaar zit meer in het
vergeten van schulden (erfenis eerst
overleden ouder) of bezittingen te
hoog waarderen. Heeft u hulp nodig,
neem eens contact met ons op.

kosten, kosten en betreft dit alles wat
met de afwikkeling te maken heeft;
van postzegels, reiskosten, de lunch
bij het leegruimen van de woning tot
aan ﬁnancieel- of juridisch advies. Al
deze kosten van afwikkeling, mogen
in mindering worden gebracht op
de nalatenschap, waardoor een ieder
krijgt wat hem of haar toekomt.

Kosten van de afwikkeling
Wat erfgenamen netto overhouden
van een nalatenschap hangt van een
aantal factoren af. Denk aan: kosten
van de uitvaart, hoeveel erfbelasting betaald moet worden, hoeveel
schulden nog openstaan, legaten
die afgegeven of uitbetaald moeten
worden en de kosten van de afwikkeling. Vooral dat laatste levert nog
wel eens problemen op als de ene
erfgenaam veel reiskosten heeft om
de boel op te ruimen en de ander om
de hoek woont. Naar ons idee zijn

Plaatsvervulling
Soms overlijdt een kind eerder dan
zijn of haar ouders. Volgens de wet
treden bij dit zogenoemde vooroverlijden de kinderen van dit vooroverleden kind in de plaats van deze ouder.
Samen erven ze zijn of haar erfdeel.
Heeft het vooroverleden kind geen
kinderen, dan wordt de erfenis over
een kind minder verdeeld. Heeft u
een testament let er dan op dat deze
plaatsvervulling expliciet is opgenomen in het (nieuwe) testament, als u
dit zo geregeld wilt hebben.

Dan de beschreven rente op zich: In
oude testamenten staat vaak het promesse disconto van De Nederlandse
Bank opgenomen. Dit bestaat niet
meer en is vervangen door de depositorente van de Europese Centrale
Bank (al dan niet met een opslag van
1,25 procent).
Met of zonder testament heeft u de
ruimte zelf een rentepercentage af te
spreken, tussen de nul en zes procent
samengesteld. Dit moet standaard binnen acht maanden. Omdat uw moeder
al 84 jaar is en in een slechte gezondheid verkeert, lijkt het verstandig te
kiezen voor nul procent rente. De
erfbelasting valt dan wat lager uit en
omdat moeder voornamelijk de eigen
woning nalaat, lijkt het wel zo prettig
dat zij haar weinige spaargeld zo min
mogelijk hiervoor hoeft te gebruiken.

Huurtoeslag na overlijden
Na overlijden van een partner kan
het zinvol zijn de rekenhulp van de
Belastingdienst te gebruiken om
te onderzoeken of u nu misschien
wel voor huur- en/of zorgtoeslag in
aanmerking komt. De voorwaarden
voor een alleenstaande zijn anders
en uw inkomen is vaak een stuk
lager. Met een beetje moeite doet u
uzelf niets tekort.
Goedkoper op pad Voor een
weekendje weg kunt u natuurlijk
bij grote jongens als Booking.
com een hotelkamer zoeken. Maar
er zijn veel sites die hotelkamers
goedkoper aanbieden. Rechtstreeks
boeken bij hotels en speuren naar
aanbiedingen kan veel opleveren.
Zo kan uw buurman in hetzelfde
hotel aanzienlijk meer (of minder
betaald hebben) voor dezelfde
hotelkamer en ontbijt dan u en dat
hoeft niet. Kijk eens bij hotels.nl,
trivago.nl of weekendjeweg.nl.
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www.venrooytandtechniek.nl

SPIDO’S ZOMERWEKEN
GOED VERZORGD EROPUIT

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

RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

KUNSTGEBITTEN
TWEEDE MAASVLAKTE

DAGTOCHT WILLEMSTAD

SUNSET CRUISE

Dichter bij een nieuw stuk
Nederland en een haven in
aanbouw kunt u niet komen.

Wij nemen u mee op een
indrukwekkende reis terug in
de tijd naar het tijdperk van
Willem van Oranje.

Inclusief welkomstcocktail en
-bite en een luxe borrelplank.

Volw. € 59,50
Kind* € 31,50
25 augustus

Volw. € 54,50
Kind* € 26,50
26 augustus

Volw. € 36,95
Kind* € 24,95 (ex cocktail)
3 uur
22 en 29 augustus

7 uur

8 uur

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

DESCENDRE

EXTRA TOCHT

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

HAVENRONDVAART
ROTTERDAM

UITGEBREIDE RONDVAART

Een bijzondere vaartocht
door het Zuid-Hollandse,
Gelderse en Brabantse landschap.

Vaar met ons mee door de
meest innovatieve havens ter
wereld. Kijk voor ons actuele
vaarschema op spido.nl.

Havenrondvaart van 2,5 uur
door het Rotterdamse havengebied. Kijk voor ons actuele
vaarschema op spido.nl.

Volw. € 54,50
Kind* € 26,50
27 augustus

Volw. € 14,25
Kind* € 8,50

Volw. € 23,95
Kind* € 13,95

8 uur

75 min.

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.

55plus
korting

Antiekrestauratie

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.

55+Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00
korting
Kijk voor meer informatie op de

Gratis vervangende meubels

2,5 uur

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

website, of vraag een folder aan.

Stoelenvlechterij

Tel.: 010-4194010

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 enRotterdam
papercord
webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

* Kind: 4 t/m 11 jaar

Koninklijke Spido BV.
Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam |

010-2759999 |

spido@spido.nl | www.spido.nl

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.

•

Showroom en

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

open werkplaats

IJsclubstraat 68

Gratis vervangende meubels

3061 GV Rotterdam

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

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808
574 sta-op relaxfauteuil
kFitform
o

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

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

•
•
•
•

Vrijblijvende offerte, ook aan huis
Altijd 5 jaar garantie
Gratis halen en bezorgen
Gratis vervangende meubels

rting

 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

Showroom en

 3 motoren voor onafhankelijke

open werkplaats

bediening;
 leverbaar in diverse bekleding-

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

soorten en kleuren.

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

010 414 5808

4-wiel scootmobiel Mercurius
ur
stijden:
t 17.00 u
Opening
10.00 to
n
a
v
g
a
t/m vrijd
ur
Dinsdag
t 15.00 u
10.00 to
n
a
v
g
a
!
Zaterd
arkeren
gratis p
:
p
o
t
e
L

Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



zeer goede vering.
Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl
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Op zoek naar de ziel van Roemenië
In 2003 zijn mijn echtgenote
en ik bij een Nederlandse
kampeerorganisatie gestart
als reisbegeleiders bij een
reis door Roemenië. De eerste
reis word je ingewerkt door
een andere reisbegeleider.
In 2004 en 2005 hebben wij
diezelfde reis nogmaals uitgevoerd. Deelnemers met een
caravan of camper boekten
de reis bij de kampeerorganisatie en wij begeleidden hen
tijdens de reis.
De Roemenië-reis duurde vijf weken.
Thuis maakte je alle nodige afspraken,
destijds nog veel telefonisch en per
mail. Tijdens de reis was je verantwoordelijk bij probleemsituaties.
Enkele weken voor de reis werden de
deelnemers op een locatie uitgenodigd voor een kennismaking, kregen
reisinformatie en het reisboek met
de routes. We startten in 2004 nabij
Wenen met een gezamenlijke maaltijd
en gaven deelnemers uitleg over de
route naar de volgende camping. Na
twee campings in Hongarije reden
wij bij de grensovergang Satu Mare
Roemenië in. In die periode had je nog
een half uur oponthoud bij de grens
voor controles en het pinnen van de
Roemeense Lei.
We vervolgden onze route naar de
eerste van de tien campings, Sapanta.
Het regende en de wegen waren slecht
en vol gaten, zodat de snelheid flink
zakte. We bleven drie nachten in
Sapanta. Op de camping werd het douchewater met hout warm gestookt. Op
alle campings moest je soms wel 50
meter kabel uitrollen voor stroom. Op
de eerste avond in Roemenië hadden
we een Roemeens diner, afgewisseld
met zang en dans van de plaatselijke
bevolking in folklorekleding.
Vrolijk kerkhof
In Sapanta bezochten we het Cimitirul
Vesel, Het vrolijke kerkhof. Een
vrolijk tafereel van blauwgeschilderde eikenhouten graven, waarop het
leven van de overledene is afgebeeld,
meestal met een vrolijke, maar soms
ook ironische tekst. Dit kerkhof staat
op de werelderfgoedlijst van Unesco.
In deze streek vind je vaardige houtbewerkers. Dat zie je terug bij diverse

houten kerken, erfafscheidingen en
houten voorwerpen. We bezochten
zo’n vaardige houtbewerker. Hij
vertelde dat hij in zijn eigen tuin
begraven wilde worden en had al een
grote houten gedenkplaats daarvoor
vervaardigd. We maakten foto’s, die
we een jaar later aan hem gaven. Hij
was blij en als dank kregen we een palinka, de sterke drank van Roemenië,
en dat om 9 uur ‘s ochtends...
Begeleiding
In één week verbleven we op twee
campings. Je had een reisdag, daarna
een excursiedag en enkele vrije dagen.
Wij vertrokken meestal vroeg om
kwartier te maken op de volgende
camping. De deelnemers vertrokken later en reden doorgaans met z’n
tweeën. Dit uit veiligheid en om gezellig onderweg koffie te drinken. Toen
hadden we nog een technische man,
die als laatste vertrok.
Al direct in het begin was er door
het slechte wegdek een caravan met
twee lekke banden. De reserveband
werd geplaatst en daarna nog één
geleend van een andere deelnemer.
De hulpdienst in Nederland werd
geraadpleegd en het adres van de
volgende camping doorgegeven. Dat
verliep slecht, want toen de reserveband uit Nederland was gearriveerd,
waren wij weer vertrokken naar de
volgende camping. Dat gebeurde bij
vier campings. Een deelnemer belde
naar huis en vertelde “we rijden van
gat naar gat.”
Het gebied was heuvelachtig. We
passeerden tal van dorpjes, waar we
stopten om meegenomen knuffels
en sjaals aan de kinderen uit te delen
en overhandigden ook meegenomen
dekens en kinderkleding aan de bevolking. Je waande je 50 jaar terug in
de tijd. In het verkeer zag je nog veel
paard en wagens.
Rok over broek
Op de Prislop-pas in het Karpatengebergte vonden we een jaar later de
door ons aangebrachte sticker terug
op het bord van de top. In die tijd
was er nog geen Tom-tom en bijna
niemand had nog een gsm. Zodoende
waren de deelnemers afhankelijk van
zo’n aanwijzing van de juiste route.
180 Kilometer oostwaarts ligt Vatra

Het vrolijke kerkhof

Het paleis van dictator Ceausescu

Dornei in de streek Boekovina, die
talrijke kloosters telt. We bezochten
ze in Voronet, dat in de 15e eeuw
gebouwd is, en Moldovita, waar we
een rondleiding kregen van een non.
Zij vertelde ons de betekenissen van
de fresco’s, die te zien zijn, zowel
aan de binnen- als aan de buitenzijde.
Later overhoorde ze ons. Eén van de
deelnemers droeg een korte broek en
mocht aanvankelijk niet naar binnen.
Een oplossing was een rok, geleend

Voor liefhebbers hadden wij in een
Roemeens kuuroord een zwavelbad
geregeld. Op zaterdagen werden er
bruiloften gevierd in het restaurant van
de camping. Voor de campingeigenaren en ook voor bruidsparen hadden
we altijd een presentje, kleine Delftsblauwe klompjes. Regelmatig werden
mijn echtgenote en ik uitgenodigd bij
het bruiloftsfeest aanwezig te zijn of
de openingsdans met het bruidspaar
te doen. Er werd dan wel tot 6 uur de

Met z’n allen in een bootje...

van een non, over zijn broek.
Van Vatra Dornei ging het naar Iasi,
dicht tegen de Moldavische grens.
Daar stonden alle caravans/auto’s
op een grasveld naast het restaurant
waar we de maaltijden gebruikten. Bij
aankomst vroeg de eigenaar of we kip
wilden eten. Dat is goed, antwoordde
ik. Toen werden alle kippen uit het
hok gehaald en voor ons geslacht.
Heerlijk vers. De maaltijden kostten
tussen de 7 en 10 euro.
Met een bus bezochten we, begeleid
door een gids, in Iasi enkele bezienswaardigheden en gebruikten er de
lunch. Op een vrije dag reden we met
alle deelnemers op boerenkarren naar
een boerderij, waar we het dagelijks
leven van een boerengezin meemaakten. We werden getrakteerd op zelfgemaakte kaas en een glas wijn.
Van Iasi naar Braîla, 250 km zuidwaarts. Daar stonden we onder bomen
vol kersen die we mochten plukken.

volgende ochtend gefeest. Alle verblijfplaatsen hadden weinig faciliteiten, maar na enkele weken moest toch
de was worden gedaan. Wij hadden
een wasmachientje en een wringer bij
ons. Ook voor de deelnemers.
Met een pont, twee aan elkaar gelaste
boten, staken we de Donau over en reden naar het oostelijkste deel van Roemenië, Murighiol, in de Donaudelta.
Daar stonden we op betonnen platen
en bij het naburig hotel hadden we
voor allen één kamer om te douchen.
Het was een vervallen, voormalig
communistisch, onderkomen, maar
in een geweldige natuur. Met twee
bootjes voeren we door deze immense
delta, die rijk is aan flora en fauna en
een kruispunt van vogeltrekroutes.
De volgende verblijfplaats was
Mamaia, een badplaats aan de Zwarte
Zee, met een echte camping. Men kon
een duik nemen in de Zwarte Zee of
Constanta bezoeken.

Van hier ging de reis naar de hoofdstad Bucharest. Daar maakten we een
busexcursie en bezochten we het rijk
ingerichte paleis van Ceausescu, een
orthodoxe kerk, een openluchtmuseum
en het gebouw waar Ceausescu zijn
laatste rede voor het volk hield. Van
Bucharest reden we naar Horezu, waar
we een klooster, versterkte landhuizen en keramiekfabriekjes bekeken.
Beschilderde borden werden grif
gekocht.
Kuuroord
De volgende bestemming was Baile
Herculane, in het zuidwesten. Een
kuuroord sinds de Romeinen. We
verbleven een weekend op een kleine
camping. Het was terug naar de natuur: een hurktoilet, buitenwasbak en
olievaten met water, verwarmd door
de zon, voor een douche. Je bent midden in de natuur, naast een riviertje,
met een stuk rust. Behalve tijdens een
feestdag is. Dan komt de plaatselijke
bevolking om te barbecueën en is er
volop muziek. Wij lieten ons in een
voormalig communistisch badhuis in
de stad verwennen.
We bezochten Drobeta-Turnu-Severin,
grensplaats met Servië, waar we het
Streekmuseum en de plaatselijke
markt bekeken. Op de Donau maakten
we een boottocht met een gammele
boot die amper vooruit kwam. Gelukkig hadden we een goede temperatuur
en was het goed toeven op het water.
De laatste camping in Roemenië
was bij Timisoara, een Oostenrijks
aandoende stad, waar de opstand
tegen Ceausescu in december 1989
begon. We eindigden de reis met
een afscheidsdiner op de camping,
waarbij de reisleiders in het zonnetje
werden gezet. Iedereen ging daarna
op eigen gelegenheid huiswaarts. Met
elkaar konden we terugkijken op een
geslaagde reis van 6000 kilometer
waarbij veel gezien en beleefd is.
Gerda en Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl
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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 in
de stad, 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 sommige bruggen zijn zo laag, dat er onder grote hilariteit moet worden gebukt om je
hoofd niet te stoten. Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

In een brief over het verlengen van uw rijbewijs schrijft het CBR dat u door een onafhankelijk oogarts
aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk heeft u 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 thans minder oogartsen voor rijbewijskeuringen. De Hesse Optiek &
Oogzorg werkt volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en u kunt wekelijks terecht voor de CBRoogartskeuring. 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

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.

Bezoek aan Beeldentuin of Rijksmonument Steenoven de Olifant

In de Beeldentuin staan indrukwekkende beelden, maar ook land art. De Beeldentuin is open van
woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur. Door de Coronacrisis startte het een maand later en
sluiten we zondag 11 oktober. Wie dat leuk vindt kan een rondleiding door de Beeldentuin krijgen en
deelnemende kunstenaars ontmoeten tijdens de Walk & Talk op zondag 6 september. De start is om
11.00 uur. Tickets ad € 7,50 zijn inclusief een bakje koffie/thee. Tijdens Open Monumentendagen in
het weekend daarop, zijn er rondleidingen die gaan over de historie van het Leefgoed en kunt u een
bezoek brengen aan het bijzonder Rijksmonument Steenoven de Olifant.
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 zonder reserveren. Dineren uitsluitend op reservering. Het
prachtige Leefgoed ligt 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/parkeren gratis. e-bike
opladen mogelijk. Reserveren, boeken,
het menu en het culturele en culinaire
programma: Leefgoed.nl/agenda, of via
0180-323 414.

Zaterdagen 29 augustus en 5 september
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring
voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 29 augustus en 5 september.
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).

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.

Tot 11 oktober
Expositie Beeldentuin op Leefgoed de Olifant verlengd

Op Leefgoed de Olifant kunt u nog tot 11 oktober een bezoek brengen aan de Beeldentuin, een
maand later dan eerder aangekondigd. Ook een bezoek met een gids is mogelijk, bijvoorbeeld op 6
september 11.00 uur met een kopje koffie/thee voor slechts € 7,50. Groenendijk 325, Ver-Hitland,
Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

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

€10 korting

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

Om zo goed mogelijk om te gaan met de
beperkende maatregelen werken we de
komende tijd met meerdere shifts.
Ronde 1: 16:00 uur-18:00 uur
Ronde 2: 18:00 uur-20:00 uur
Ronde 3: 20:00 uur-22:00 uur
We vragen je vriendelijk hier rekening
mee te houden!
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Overdonderd door kamp Gilze-Rijen
In De Oud-Rotterdammer stond een vraag over het kinderkamp
in Gilze-Rijen in de jaren 1947-1950. Doordat ik vier jaren mee
mocht, heb ik daar de nodige herinneringen aan. Ik zal proberen
ze in de goede volgorde op te schrijven. Ik ben nu 83 jaar en
weet en vergeet alles op deze leeftijd…
Mijn gescheiden vader woonde in Rotterdam en had gehoord over het kamp.
Dus mocht ik op zijn kosten, twintig
gulden, naar Gilze-Rijen. Eerst moest
je gekeurd worden en werd gekeken
of je luizen had. Was alles goed, dan
mocht je mee.
Het grote gebeuren was in augustus.
In de eerste twee weken gingen de
jongens en in de laatste twee de meisjes. We werden vervoerd met bussen.
Wel dertig stonden er op een rijtje.
Fantastisch om in te stappen en weg
te rijden.
Hoefijzervorm
Aangekomen in het kamp werd je
volkomen overdonderd door wat je
zag. In een hoefijzervorm stonden
dertig tenten. In één tent konden dertig
meisjes worden ondergebracht. Tussen
de tenten in stond een kleine tent.
Daar sliep de leidster.
Bij de tenten stond een huis met een
grote waranda. ’s Morgens stond daar
een mijnheer (zijn naam weet ik niet)
en die gaf ons les in ochtendgymnastiek.
Naast het huis was een grote zaal met
veel glazen ramen, die was gevuld met

banken en lange tafels. Hier kregen we
ons dagelijks eten. Tweemaal brood en
eenmaal warm. Bij het brood kreeg je
een klont boter. Er waren ook jam en
thee en melk.
Strozakken
In de tent sliepen we op strozakken en
opgerold in een dubbelgenaaide deken
die je zelf had meegebracht. Andere
bagage lag aan het hoofdeinde in het
zand. Veel kleren hadden we niet, dus
alles verliep zo prima.
Onze leidster heette Gré. Wat was
dat een lief mens. Ze was er altijd
voor je, ook ’s nachts als je huilde
van heimwee. Niemand van ons was
ooit van huis geweest. Maar tante Gré
troostte en alles was weer goed. Deze
mevrouw heb ik vier jaar meegemaakt
als leidster. Ik zal haar nooit vergeten.
Activiteiten
En dan wat we allemaal deden!
Zwemmen in het vennetje, spelen in
het bos, wandelingen maken, bramen
zoeken en opeten, tot iedereen een
blauwe mond had. Paddenstoelen
zoeken en tante Gré vertelde daar dan

Een zomerkampgroep in Gilze-Rijen in 1953.

over. ’s Avonds voor de tent zitten en
dan spelletjes doen.
Heus, het was er fantastisch leuk en
die veertien dagen vlogen om. Ikzelf
was enig kind en heb daar enorm van
alles genoten.
Kamplied
Ik weet ook dat we destijds een kamplied hadden. De tekst ging als volgt:
Dat is nog eens fijn kamperen
In het land van Gilze-Rij

Niet meer werken niet meer leren
In het kamp van Gilze-rij
Nooit ben ik zo uit geweest
‘t Is hier alle dagen feest
In het kinderkamp Hi-Ha-Ho
van de R.B.V.L.O.
‘s Morgens zwemmen, ‘s middags
spelen
In het kamp van Gilze-Rij
Ik zal me hier heus niet vervelen
In het kamp van Gilze-Rij

Nooit ben ik zo uit geweest
‘t Is hier alle dagen feest
in het kinderkamp Hi-Ha-Ho
van de R.B.V.L.O.
En die afkorting R.B.V.L.O. stond
voor Rotterdamse Bond Van Lichamelijke Opvoeding.
Hanneke Gijswijt-van Duijn
Verzorgingshuis Alerimus
Numansdorp

Op zomerkamp met je eigen wc-rol
Ook ik ben een paar keer op kamp geweest in Gilze Rijen. Je
kon je daarvoor opgeven via Rotterdam Vakantievreugd. Wat het
kostte weet ik niet. Je moest wel eerst naar de Baan voor onderzoek. Ik ben daar twee keer geweest en wel in 1952 en ‘54. We
vertrokken vanaf het Schouwburgplein met bussen.
Ik zat uiteraard in het meisjeskamp.
Dat was meestal na het jongenskamp.
Het kamp bestond uit ongeveer 30
grote witte tenten, met daartussen
kleine tweepersoons witte tenten
voor de leiding. Mijn neef had in het
midden een eigen tent en bediende de
sirene ‘s morgens. Om half zeven of
zeven uur ging de sirene.
Opstaan aankleden en op naar de
ochtendgymnastiek bij gebouw de Til.
Of er muziek bij gedraaid werd weet
ik niet meer. Daarna terug naar de tent.
Bed opmaken. Dat bestond uit het
opvouwen van je dichtgenaaide deken
(mijn moeder had een flanellen laken
erin gedaan) bovenaan de strozak
neerleggen en kussen, gevuld met stro,
erop (dat prikte enorm). Daarachter
stond je koffer met kleding (in mijn
geval een rieten met riem).
Eigen wc-rol
Ontbijten deden we in de grote zaal,
aan lange tafels met banken. Je moest

je eigen bord, beker en bestek meenemen. ‘s Morgens werd er een blokje
margarine en een lepel jam op je bord
gelegd. Daar moest je het mee doen,
ongeacht hoeveel brood je at. Ook
kreeg je thee.
Na het eten wassen. Ook weer in een
apart gebouw met een lange wasbak
en aan weerszijden kranen erboven.
Na het wassen werd je gecontroleerd,
achter je oren en tussen je vingers.
De toiletten waren om de hoek. Je
moest ook je eigen wc-rol meebrengen (terwijl wij thuis krantenpapier
gebruikten!).
Potje met vet
Als wij op pad gingen, bijvoorbeeld
naar het zwembad, dan moesten wij
luid zingend en keurig in het gelid het
kamp uit en datzelfde gold als wij terugkwamen. Het ‘potje met vet’ en ‘ik
zou zo graag een kikker willen wezen’
waren favoriet.

Het zwembad Surrea lag ver weg en
we liepen langs de spoorlijn, waar
aan een kant steenbakkerijen lagen.
Het zwembad was meer een plas met
gescheiden gedeeltes om te zwemmen
voor mannen en vrouwen.
Ook lag er in de bossen nog veel munitie uit de oorlog. Daar werd steeds
voor gewaarschuwd. Naast het kamp
hadden zigeuners (?) een woonwagenkamp met de toen authentieke wagens
met paard ervoor. Er hing altijd een
speciale geur.
Liefde voor kamperen
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen. Ik vond het als stadskind heerlijk
daar. Rotterdam Vakantievreugd had
diverse locaties. Zo ben ik ook in
Leersum op de Ginkel en in Ouddorp
geweest. Misschien is daar mijn liefde
voor kamperen uit voortgekomen.
Toos van Meggelen- van ‘t Sant
Bonkelaarplein 81
3363 EL Sliedrecht
avmeggelen@gmail.com

Een olifantje geboetseerd! (foto: Anefo/Nationaal Archief)
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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!

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
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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)  .  .  .  .
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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
22,95
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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We zongen ons schor op zomerkamp
Ik las de oproep van John Lamens en denk dat ik zijn herinneringen aan de zomerkampen in GilzeRijen wel wat kan aanvullen. Er is echter één probleem en dat is dat ik als meisje alleen mijn ervaringen kan delen over het meisjeskamp.
In de jaren vijftig viel de ‘grote’
vakantie in augustus. De eerste twee
weken van die maand werd het jongenskamp gehouden, de twee weken
daarna het meisjeskamp. De kampen
werden georganiseerd door of de Gemeente Rotterdam of de Rotterdamse
Raad voor Lichamelijke Opvoeding.
Voor mij zat er geen gezinsvakantie in.
Mijn vader bestierde een tabakswinkeltje in Overschie en dat was geen
vetpot. Hij regelde dat ik toch twee
weken op vakantiekamp kon. Enige
tijd voor het zover was kreeg je een
oproep voor een keuring. Om je gezondheid te beoordelen en je hygiëne.
Prikkussen
De jongens moesten bij aankomst
matrassen vullen met stro. Iedereen
moest eigen lakens en een kussensloop
meebrengen. De kussensloop moest
ook door de meisjes met stro worden
gevuld. Voor mij was dat eens en nooit
weer, dat geprik. Ik nam daarna een
niet te dik kussen van thuis mee.
Als na de eerste twee weken de bussen met de meisjes waren uitgeladen,
vertrokken de jongens met deze

bussen weer naar Rotterdam. Aan het
begin vertrok je van het viaduct bij
station Blaak. Daar stond een hele rij
bussen klaar. De eerste keer ging ik
mee in 1951. Daarna ben ik in 1952 en
1953 weer meegegaan. De laatste twee
keren met mijn vriendin Gerda, met
wie ik nog steeds bevriend ben.
Ochtendgymnastiek
Er stond een aantal grote genummerde tenten in een kring op een veld
en we werden verdeeld in groepen
van zo’n 20 tot 25 meisjes per tent.
Je was verplicht je bed netjes op te
maken. De tent moest er iedere dag
keurig uitzien en zelfs ervoor moest
het aangeveegd en eventueel versierd
worden met steentjes of takjes. Als ik
me goed herinner, kreeg je daar als
groep punten voor.
Nadat we ’s morgens waren gewekt,
moesten we snel aantreden voor het
appèl op het middenveld en daar
kregen we ochtendgymnastiek. Daarna
snel naar de wasruimte, waar we ons
opfristen (heel eenvoudig) aan een
lange wasbak met een rij kranen.

Hierna volgde het ontbijt, in een grote
ruimte en aan lange tafels. Na het
ontbijt was het bed opmaken en de
tent opruimen. Daarna vertrok groep
na groep uit het kamp om zich in de
natuur te vermaken. We zongen ons
schor: ‘Hoog op de gele wagen’ en
het befaamde ‘potje met vet’. Na een
eindje lopen namen we een zijweggetje en kwamen midden in het bos,
heide en zandheuvels uit. Daar werden
spelletjes gespeeld en bloemkransjes
van madeliefjes gevlochten. Ja, meisjes hè. Wat de jongens deden weet ik
natuurlijk niet, maar er zal veel met
een bal te doen zijn geweest.
Bonte dag
Eenmaal was er een ‘bonte dag’. Dan
moest elke groep iets organiseren
in of voor de tent, waar de andere
groepsleden dan naar kwamen kijken
of aan meedoen, wanneer het een
spelletje was. Volgens mij werd het
door de leiding ook beoordeeld en
kreeg de groep er weer punten voor.
Ook eenmaal per kamptijd ging het
hele kamp lopend in rijen naar het
openluchtzwembad van Dongen. Dat

De groep van het zomerkamp in 1952

was geweldig. Ze zullen wel een droge
en warme dag hebben uitgezocht,
maar volgens mijn herinneringen was
het altijd mooi weer.
Na de avondmaaltijd waren we nog
even vrij, maar het was ‘op tijd naar
bed’ geblazen. Na een hele dag buiten
was dat voor de meeste kinderen ook
nodig. Toch bleven sommige meisjes
nog lang lol trappen. Daar werd wel
tegen opgetreden, vooral door de
strenge leider. Een keer werd een
meisje, dat bleef klieren, in nachtgoed
en op blote voeten een tijdje buiten de
tent gezet. Dat hielp.
Tegen het eind van de twee weken liep

elke groep naar Gilze of Rijen om een
souvenirtje te kopen. Er waren in die
streek leerlooierijen en ik herinner me
nog dat dat behoorlijk stonk.
Uiteindelijk kwam een eind aan twee
ﬁjne weken. Iedereen pakte zijn
bagage in en per bus werden we, allemaal schor van het zingen, weer naar
Rotterdam gebracht. Het zomerkamp
was voorbij en de vakantie ook. De
scholen begonnen weer. Maar de ﬁjne
herinneringen zijn gebleven.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
27-8-1958 Maashaven over de Brielselaan richting Katendrecht met de meelfabriek Meneba en schepen op stroom.(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 is
verschenen. 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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Rotterdam altijd verbonden met Rotterdam
Het zijn er ondertussen een stuk of zeven, dus belangrijke passagiersschepen en een marine-bevoorradingsschip met de stadsnaam Rotterdam prominent op boeg en achtersteven. Nummer
zes (van 1997) in de Rotterdam-reeks van cruisemaatschappij
Holland-America Line (HAL) keerde de stad dinsdagmorgen 11
augustus definitief de scheepskont toe.
Het populaire passagiersschip maakte
onder luid kabaal van de scheepshoorn
het laatste ritje van de Wilhelminapier
naar een scheepswerf in Rozenburg.
Daar wordt het de komende tijd
getransformeerd als aanwinst voor een
Amerikaans cruisebedrijf en krijgt het
een andere naam. Het gerucht wil dat
die maatschappij nog dit jaar de eerste

afvaart doet vanuit Rotterdam naar de
Noordkaap. Dit is een reis, die in juni
door de HAL werd afgelast. Overigens
is er weer een nieuwe Rotterdam in
aanbouw, die volgend jaar in de vaart
komt. De Rotterdam waarvan nu
afscheid is genomen, is verkocht vanwege gebrek aan inkomsten (corona)
en het betalen van het nieuwe schip.
Dág motorschip Rotterdam, bedankt vanuit mijn slaapkamerraam voor de vijf heerlijke cruises die ik met je mocht maken. Foto’s Rein Wolters

Hállo stoomschip Rotterdam welkom op 4 augustus 2008 vanaf veertig meter hoog op het dak
van mijn woongebouw in Pernis

Droef klonk de scheepshoorn bij het
verlaten van het stoomschip Rotterdam (1959) dat sinds 4 augustus 2008
ligt aangemeerd op een definitieve
ligplaats in de Maashaven. Het wordt
met succes gebruikt als hotel-, vergader- en uitgaanscenter. Aanvankelijk
leek het vanwege enorme verbouwingskosten een doodgeboren kindje.
Een armada van grote en kleine
schepen begeleidde het stoomschip
destijds naar de Rotterdamse Maashaven. De oevers waren volgepropt met

belangstellenden. Zo ook bij de laatste
vaart van het motorschip, dat zonder
twijfel in de historische analen ook
aan Rotterdam verbonden blijft.
In 2003 interviewde ik voor het Rotterdamse Dagblad bestuurder Dominic
Schrijer (later wethouder Rotterdam
en daarna burgemeester van Zwijndrecht) van de toenmalige deelgemeente Charlois. Hij had grootse plannen
voor hervorming van het RDM-gebied
(Rotterdamsch Droogdok Maatschappij) op Heijplaat, toen een beetje een

vergeten stukje van Rotterdam. Hij
kapselde daar ook een rol in voor het,
aan de andere kant van de wereld verpieterende, stoomschip Rotterdam. Na
een aantal publicaties in het RD kwam
er een mediahype op gang, alsmede
een golf van hulp en toezeggingen
voor Schrijer en mede-initiatiefnemer
Klaas Krijnen. Wat er uiteindelijk toe
leidde dat het oude stoomschip Rotterdam een definitieve plek kreeg in
onze stad.
Rein Wolters

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

LAMINAAT

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

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

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

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur - E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl
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Reacties op ‘goening’
Een paar weken terug schreef
ik over het tegenwoordig weinig
gehoorde Rotterdamse woord
‘goening’. Een betrouwbare bron
zei erover dat het woord hem wel
bekend was, maar dat hij het al
heel lang niet meer gehoord had.

Mijn eerste stap was toen schrijven naar
de Taaldienst van Onze Taal. Al vrij snel
kreeg ik antwoord: Nee sorry, kennen we
niet. Teleurstellend. Hele artikelen over hedendaagse straattaal, maar een woord uit de
straattaal van mijn jeugd, helaas, pindakaas.
Gelukkig kon Nicoline van der Sijs
(hoogleraar Historische Taalkunde) mij iets
meer vertellen. Namelijk dat ‘goenoeng’ of
‘gunung’ wel bestaat in de betekenis van
‘berg’. Toevallig heb ik een Kamus Kantong
Belanda, en daar komen die woorden ook
voor, maar niet het door mij gezochte woord
uit mijn straattaal. Omdat ik voor haar de
enige bron ben, kon zij er verder weinig
mee wat betreft de herkomst van het woord.
Meer moed gaven mij reacties op het stukje
in DOR. Kees Zwijnenburg gaf aan het
woord te kennen, omdat zijn ouders uit de
Krimpenerwaard daarmee hun bezit, inboedel en zo bedoelden. Chris Lammeree vertelde dat zijn Rotterdamse moeder (geboren
in 1914) het woord goening gebruikte als
het ergens een rommeltje was, bijvoorbeeld
een asociale buurt was een goening. Frank
Voogt wist, al dan niet in samenspraak met
zijn zus Janny in Australië(!) dat hun opa
het woord goening gebruikte vlak na de
Watersnoodramp, toen stallen etc. onder
water hadden gestaan in Hekelingen en alles
verroest was en erg vuil. Ook een niet onderhouden woonplek noemde hij zo. Komt
al aardig in de buurt van de betekenis die ik
er aan gaf. Hij noemde het dan ook wel een
‘gribes’, ook zo’n verdwenen woord.
Omdat ik dacht dat het woord met Indië
‘banden’ kon hebben, vroeg ik een Indische
buurman ernaar. Zijn zus is wat beter in
Indisch en kwam met de betekenis van ‘rollebollen, ravotten en worstelen’.
Het klapstuk kwam van de heer C.J. Heij uit
Rotterdam. Hij kende ‘goening’ niet en het
stond ook niet in zijn collectie Indonesische
woordenboeken. In het moderne Bahasa
(zoals hij dat ooit leerde op de universiteit
aldaar) zou het guning kunnen zijn. Hij
vermoedt een verbastering van GoelingGuling. Een rolkussen dat tussen de knieën
werd gehouden om zweten te voorkomen.
Het woord is afgeleid van het Nederlandse
afkoelen. De Engelsen noemden het wel een
‘Dutch wife’. Omdat Engelsen ons meestal
niet positief bejegenen (die oorlogen van
De Ruyter c.s. zitten ze nog steeds dwars)
hebben zij veel negatieve begrippen over
ons Hollanders, zoals Dutch courage. De
heer Heij stelt vast dat nogal wat moderne
Bahasawoorden overeenkomen met ‘rollebollen, ravotten en worstelen’. En over
Nederlandse woordenboeken gesproken:
‘De Vreemde Woorden’ van Fokko Bos
derde druk 1955, geeft aan dat goening berg
betekent, net als in het Indisch-Maleis. Maar
daar kwam ik pas veel later achter. Mijn
dank aan een ieder die reageerde op mijn
stukje.
Dirk Wuister (dewuister@hotmail.com)
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Melkboer Koos Huisdens in
1956 aan het werk in de Bonaventurastraat. Foto K. Huisdens

Broodbezorger
op visite
De 81-jarige Koos Huijsdens (huijsdenskoos@gmail.com) is tijdens zijn werkzame jaren ook
melkboer geweest. Hij bediende met zijn paard en wagen vaste klanten in de omgeving van
de Bonaventurastraat in de Tarwewijk en omgeving.
Hij tapte zijn melk ook voor klanten
in tuindorp Vreewijk, in de omgeving
van het (hoe toepasselijk) Melkpad.
Dat was in de tijd dat er nog vrije
bezorging bestond, dus voordat de
melksanering werd ingevoerd, waardoor een melkbezorger alleen mocht
verkopen in aan hem toegewezen
straten. Wie toch elders bezorgde en
verkocht kreeg strenge sancties opgelegd, in het ergste geval een algeheel
straat- en verkoopverbod.
Theo van Leest uit Capelle aan den
IJssel (t.m.vanleest@gmail.com)
roemt zijn vader. “Hij was broodbezorger bij de firma Ammerlaan in
Bleiswijk. Nadat hij zijn wagen had
geladen, vertrok hij om omstreeks
10.00 uur bij de eerste klant te
zijn. Het was vroeger verboden
eerder dan 10.00 uur vers brood te
verkopen. Als ik vakantie had, ging
ik hem regelmatig helpen. Ik vond
het leuk werk en kon hem echt van
dienst zijn.’’

Broodbezorger Nol van Leest was een geliefd man binnen zijn uitgebreide klantenkring.
Foto T. van Leest

Deftig
“De wijk die hij ‘s morgens
bediende was Hillegersberg, toen
een sjieke buurt (misschien nog
steeds), met prachtige straatnamen
als Burgemeester Le Févre de
Montignylaan. Er woonden veelal
deftige mensen, bij wie mijn vader
zich niet zo thuis voelde. Hij keek
op naar mensen van een hogere
sociale klasse. Hij vond het fijn als
de deur werd geopend door een

dienstmeisje in plaats van mevrouw
zelf, die soms op geaffecteerde
toon de bestelling plaatste.
Hoe anders was de situatie ’s middags in Bergschenhoek. Zo’n 60
jaar geleden was dat een dorp van
tuinders en boeren. Vader heeft er
jaren gewerkt, kende er iedereen en
iedereen kende hem. Zodra hij uit
de bezorgwagen stapte, begroetten
schoolkinderen hem met ‘dag, bakker’ en oude mannetjes op een bank
met ‘Ha die Nol, is dat je zoon?’
De bezorgdag eindigde op de
Hoeksekade, waar hij veel klanten
had. Hij kende hen goed, alsook
hun kinderen, hun ouders en soms
ook nog broers en zussen, die in de
buurt woonden. Vader werd vaak
betrokken bij heuglijke of trieste
familiegebeurtenissen.
Nu had hij een goede sociale antenne en bovendien bezat hij een groot
gevoel voor humor. Voor iedereen
had hij het juiste woord, zo leek
het en hij lette er goed op niet al te
vertrouwelijk te worden. Diverse
klanten nodigden hem uit voor een
kopje thee, maar hij kon niet overal
op ingaan en daarom verdeelde
hij de aandacht. Jij volgende week
dinsdag en bij jou op woensdag, zo
ongeveer.

In het Melkpad mocht een kind van een klant meerijden op de rug van het trekpaard. Foto
K. Huisdens

Kamer vol
Soms zat bij zo’n afspraak de hele
kamer vol met zussen, vriendinnen,
buren en als enige man, mijn vader.
Zo gezellig vonden ze het blijkbaar.
Dit moet voor hem elke keer als
een warm bad hebben gevoeld.

Ook zijn baas droeg hem op
handen. Volgens mij heeft hij nooit
een dag verzuimd en hij was een
uitstekende verkoper.’’
Geliefd
Een andere geliefde bezorger was
Willem Witter, in dienst bij Van
Berkel’s Melkinrichting, toen
gevestigd aan de Dynamostraat 27
op het industrieterreintje achter het
Ikaziaziekenhuis. Willem had de
Tarwebuurt als wijk en een stuk
van de Mijnsherenlaan. Daar was
het minder plezierig verkopen
vanwege de trappen van veertien
treden naar de zes huisdeuren.
Willem reed met een elektrowagen
met een loopstok om de kar zonder
handkracht te verrijden. Op een
keer – in 1965 – was zijn eigen
kar stuk en moest hij overladen in
een soortgelijke reservekar. Om in
zijn wijk te komen moest hij via
de Spastraat lopen met een holletje
naar beneden op de kruising met
de Dordtsestraatweg. Er kwam een
veegwagen van de Roteb aan en
Willem wilde op de hol zijn kar
stoppen. De rem sloeg door en de
melkbezorger werd gemangeld tussen de voorzijde van zijn kar en de
zijkant van de veegkar. Vrij ernstig
gewond, met onder meer een
bekkenfractuur, werd Willem afgevoerd naar het Zuiderziekenhuis. Ik
ben hem als collega een paar keer
gaan bezoeken. En daarna was het
over, ik heb hem niet meer gezien.
Dat gold ook voor zijn klanten, die
overigens nog een inzameling organiseerden en een enorme fruitmand
en bloemen lieten bezorgen.
Pijn
Ik had ook zo’n stokwagen voor
mijn bezorgwerk. Het was een onding. Je moest met afremmen goed
oppassen dat je de (rem)stok niet te
ver naar achteren duwde, want dan
sloeg hij door het rempunt en reed
de kar door. Op een keer overkwam mij dat. Ik stond met mijn
benen tegen de bumper van een
geparkeerde auto. Oei, wat deed
dat pijn. Enkele omstanders hebben
mij bevrijd, maar ik had daarna
nog weken last van gevoelige
scheenbenen.
Reacties: reinwol@outlook.com
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TANTE POST
76 jaar bijgepraat
In De Oud-Rotterdammer van 9 juni
stond mijn stukje over de ijsblokken
aan de stoeprand, als reactie op de
oproep over melkboeren in de Eerste
Middellandstraat. Naar aanleiding
hiervan belde Dik Mostert mij. Hij
had bij mij in de klas gezeten op de
lagere school aan de ’s-Gravendijkwal
en kwam vaak bij mij spelen met
mijn elektrische trein, een Märklin.
We hadden elkaar in 1944 uit het
oog verloren. Zijn ouders hadden een
slagerij aan het Tiendplein/Middellandplein en daar gingen wij ‘s avonds
nog al eens bonnen plakken. Alles was
in de oorlog op de bon en dan moest
je in de krant kijken welke bon er
voor het verkrijgen van ‘vleesch’ was
aangewezen. Al die losse bonnen wisselden de klanten in voor hun portie
vlees. Die bonnen moest de slager op
grote vellen plakken en inleveren bij
het distributiekantoor.
Dik zat, naar aanleiding van dit krantenstukje, 2 juli bij mij thuis en we
hebben 76 jaar bij moeten praten. Zo
zie je maar weer wat De Oud-Rotterdammer allemaal kan betekenen en ik
vond het leuk dat aan u te melden.
Ab Biedermann
Carel Vosmaerstraat 42
2274 XX Voorburg
Vespa Club
In 1961/1962 kocht ik bij WBR,
Willem Buitenweg Rijwielen aan de
Wolphaertsbocht een scooter; een
Vespa Grand Sport. Zonder het nodige
motorrijbewijs. Dat was geen probleem, zei de verkoper. Hij ging mij ’s
avonds lesgeven. Dat werd bijzonder
gezellig. We laadden een lesscooter in
een busje van WBR en door de Maastunnel reden we naar de stad, waar de
lessen begonnen. In ongeveer 6 uur
had ik het rijbewijs gehaald!
Ik kreeg een brief, waarin stond dat
er een Vespa Club bestond en of ik lid
wilde worden. Met een uitnodiging
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

West Coast Recital in De Grot
Kent u beatkelder De Grot nog? Een echt onderkomen voor de jeugd, met visnetten aan het plafond, een jukebox en
speelautomaten. Ik heb er met mijn band ‘West Coast Recital’ in 1969 en ‘70 diverse malen opgetreden. De band was
een voortzetting van de jaren zestig beatgroup The Twilights. Na diverse bezettingswisselingen vormden we begin jaren
zeventig de hippieband Charley’s Wain. Dat de eigenaar van De Grot het niet zo nauw nam met de wet, bleek wel toen
we tijdens een optreden een inval kregen van de belastingdienst. Ik werkte in die tijd in de ‘Plukmekaalstraat’, afdeling
Invoerrechten en accijnzen’, en laat ik nou de ambtenaar kennen die De
Grot binnenviel. Maar er was niets te regelen. Een echte dienstklopper.
Wel mooi onze avond verziekt. Wie heeft ons ooit in De Grot gezien en
was getuige van de inval?
Joop den Ouden
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam
06-19652531
erbij op zondagmorgen naar Leo’s
Cafetaria te komen (Jonker Fransstraat) alwaar, met een kopje koffie,
kennis zou worden gemaakt met de
Vespa-clubleden, waaronder Mar van
Ieperen. Direct hierna reden we, via
binnenwegen, naar Schoonhoven.
Daar aten we in Witte Hof een broodje
en reden rond zes uur terug naar huis.
Het bleek dat er elke week een tourrit
werd verreden vanaf een verzamelpunt, soms in Zuid, dan weer in de
stad. Daar vandaan gingen we naar diverse plaatsen, bijvoorbeeld Rockanje,
waar we wat dronken in ’t Golfie, of
naar Slot Loevestein. We deden veel
leuke bestemmingen aan. Bijzonder
leuk was de rit naar Zandvoort. Daar
deden we mee aan het concours
d’elegance. We hadden de scooters
opgetuigd met bloemen en een sjerp,
zodat we een goed figuur sloegen.
Het waren elke week meestal dezelfde
mensen. Ik herinner me Ge van der
Kaa en Frans de Klepper. Er ontstonden ook vriendschappen. Zelf leerde
ik er een leuk meisje kennen: Tillie
S.. Die hoefde niet meer alleen op
de scooter te komen. Ook reden we
buitenlandse rally’s. Zelf ging ik naar
Echternach in Luxemburg, met onder
andere Otto Kaptein en Carl Wevers.
Het was een hele zit, maar de moeite
waard. We reden via Breda, Eindho-

ven, Maastricht en grensovergang De
Plank over de grens van België naar
Luxemburg. Daar zijn we drie dagen
geweest. Prachtige tijd!
Het tienjarig bestaan van de Vespa
Club vierden we in de Hoge Vuursche
en was een belevenis. Er waren Vespa
Clubs uit heel Europa aanwezig en diverse artiesten traden op. Ik ontmoette
daar Duitse leden uit Karlsruhe, die
vertelden dat zij ook een lustrum
vierden. Of wij zin hadden daarbij te
zijn? Ik zegde toe te komen, evenals
drie anderen, maar die kwamen niet
opdagen. Toen ben ik maar alleen
gegaan. Een bloed-end rijden!
Wim Beernink
0653-158022
Leuk werk
In 1946 ging ik als 14-jarige jongen
aan het werk bij de bekende chocoladefabriek Rademaker, die bonbons en
repen chocolade produceerde. Alles
ging het land uit. Export om deviezen
binnen te halen voor de wederopbouw
van Nederland. Ik heb een jaar genoten van de chocolade die er geproduceerd werd. Een half jaar later kwam
ik in de expeditie te werken en kon ik
ook bonbons eten. Die kregen wij in
de de zak gestopt door jongedames
die ze met de hand moesten garneren.

In ruil daarvoor kregen de dames van
mij hazelnootrepen. Na een jaar in de
zoetigheid werkte ik ook nog een jaar
bij de Gilda Dropfabriek. Daarna ben
ik als koksmaat gaan varen. De eerste
reis was naar Zuid-Afrika met de ss
Parkhaven van reder Van Uden uit
Rotterdam. Ik heb veertien jaar gevaren; op Hollandse, Noorse, Zweedse
en Engelse schepen. Daarna ben ik in
de Rotterdamse haven gaan werken
bij de HAL oftewel de HollandAmerikalijn. Daar ontving je een goed
loon voor zwaar hand- en peeswerk.
In de zomermaanden werkte ik ook
als de passagiersschepen binnenliepen
met meest Amerikaanse passagiers.
Daarvan kreeg je een rijke beloning
voor het sjouwen van hun koffers. Vijf
dollar soms. En dat was veel geld,
want de dollar was nog drie gulden
tachtig waard. Tel uit je winst!
J. Zijdemans
Plantageweg 424
3131 LE Brielle
Facebook DOR buiten gebruik
Trouwe volgers hebben het al
gemerkt: de facebookpagina van De
Oud-Rotterdammer is al enige tijd buiten gebruik. De reden is een technisch
probleem bij Facebook waardoor de
pagina niet kan worden ververst. Wij

hebben Facebook gevraagd aan een
oplossing te werken. Tot nu toe heeft
dat helaas nog niet geresulteerd in een
antwoord. Wij wachten af...
Redactie De Oud-Rotterdammer
De Dankbare
Hij woonde nog niet zolang in onze
flat en ik vroeg hem wat zijn beroep
geweest was. “Ach”, zuchtte hij, “ik
heb zoveel geluk gehad. Op school
kon ik niet leren, maar gelukkig mocht
ik op mijn 15e gaan werken. Ik kwam
bij een rederij en leerde koperen
draden draaien. De maat die het mij
leerde, zag meteen dat ik dat geweldig
kon. 13 cent per uur verdiende ik
en dat werd steeds meer. Ik ging er
elke dag fluitend heen. Toen ik ouder
werd kwam ik in de Bergselaan een
schattig meisje tegen en had ik weer
heel veel geluk. Zij wilde mij ook en
haar ouders vonden het goed dat wij
een trouwdatum zochten. Dat werd 17
mei 1940. Drie dagen daarvoor werd
Rotterdam gebombardeerd. Maar wij
gingen toch naar het stadhuis via de
puinhopen. Lopend vanaf de Schiekade naar de Coolsingel. Een witte jurk
en zes mensen. Het stadhuis was niet
helemaal kapot en we trouwden in een
kamer met maar één kogelgat. Toen
wij thuiskwamen zat daar mijn maat:
“Niks leuk hoor”, mompelde hij bleek:
“Niks leuk, de rederij is dicht en wij
zijn ontslagen.” Mijn schoonouders en
ik hadden het niet meer. En toen had
ik weer geluk: Ik ging naar de ambtenaar en zei dat ik vijftien gulden had
betaald, maar de plechtigheid was niet
plechtig. De ambtenaar klikte goedig
de la open en gaf mij dat hele bedrag
terug.” Nu was hij 75 en ik zag hem
een half uur later lopen over ons plein.
Zijn vrouw met een mooi damestasje
en hij met een zak aardappelen en
bloemkool. Ik hoorde hem denken:
“Wat heb ik toch geluk gehad.”
Dr. Anton de Man

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.

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers

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

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Zeelieden gezocht
Ik zoek drie bemanningsleden
van de Sleepboot Noorwegen van Sleepdienst P.Smit
gedurende 1968 – 1970. En wel
kapitein Cor Hoogeboom of
Hoogenboom, machinist Arie
Lockhorst en stuurman Hans
Plagge. Het zal niet meevallen
gezien hun leeftijden.
Dirk van der Dussen
dirkvanderdussen@kpnmail.nl
Koos van Someren
Koos van Someren, ik zoek
jouw adres. Kun je dat sturen
naar het adres hieronder? Je
kent me van de lagere school in
Ten Boer (Groningen).

Dolly Stam
Ik zou graag mijn jeugdvriendin Dolly Stam vinden. In
de jaren 80 werkte zij bij de
Dierenambulance Rotterdam,
met haar vriend Dave. Dolly,
geboren Debora, jarig op 29
juli zal inmiddels al ruim in de
70 zijn. Wie kent haar, weet
of zij nog leeft, of lees jij dit
bericht hopelijk zelf, Dolly?
Neem dan contact met mij op
via mariandl177@hotmail.com
of 06-50957597.

Foto wijkagent Jo Stegeman
Momenteel duik ik in mijn
familliegeschiedenis en ben op
zoek naar foto’s van familieleden. De broer van mijn overgrootvader, Jo Stegeman, was
jarenlang wijkagent in de wijk
Spangen in Rotterdam. Heeft
iemand toevallig beeldmateriaal van hem?

Mariandl den Butter-van den
Andel

Aleida Dekker en tehuis
Wie kan mij meer vertellen
over mijn moeder, Aleida
Dekker. Zij had een vriendin,
Annie Mensing. Ik woonde
als kind in Rotterdam-zuid,
Bothastraat 28 b. Zij is geboren
in 1931, overleden 1973. Ook
wil ik een oproep doen over
periode tehuis, Mozartlaan 150,
in Hillegersberg. Jr 1973/1978.
Zijn er nog bekenden uit die
periode?

Laura Nijkamp
laumarn.89@gmail.com

Alida Annetta Cleijpool
Gezocht voor een herdenking
van een oudoom: Alida Annetta Cleijpool. Geboren te
Rotterdam in 1934, dochter van
Leendert Cleijpool, geboren
te Rotterdam 5 april 1910. Hij
was caféhouder, gehuwd te
Rotterdam op 23 november
1932 met Johanna Heloise
Leer, geboren te Rotterdam 3
november 1913. Laatst bekende woonadres op 21 september
1935 Hoogstraat 207.

S. Siebe Zeldenrust
Willem Bergstraat 23
9611 ER Sappemeer
Rijwielzaak
Ik zou graag de naam weten
van de rijwielhandelaar/-zaak
op de Nieuwe Binnenweg, die
daar zat in een soort kelder,
tussen de van Speykstraat en de
Mathenesserlaan.

Wie was Piet Smits jr.?
Voor de publicatie van een boek
over exlibris uit Rotterdam is de
schrijver op zoek naar informatie
over het volgende exlibris. Is er
iemand die enig idee heeft wie P.
Smits jr is. De eigenaar van de
scheepswerf en machinefabriek
was P.Smit jr (dus zonder -s).
Welke relatie is er met het Witte
Huis en wat doet die grammofoon
op het exlibris? Is er verder iemand die enig idee heeft wanneer
dit prachtige exlibris is gemaakt?
Stuur uw informatie naar: ton.
recht@gmail.com of naar Ton
Rechtuijt, Kralingse Plaslaan 64 –
3061 BA Rotterdam. Alvast heel
hartelijk dank!
Ton Rechtuijt
06-26710280

Budget uitvaart € 1495,-

Vera Bergman
06-43297245
verabergman@hotmail.com

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

KRUISWOORDPUZZEL
Dik Happé

Peter van der Priem
pvanderpriem@hotmail.com
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dikhappee@gmail.com
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Basis uitvaart
v.a € 2995,-

11

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

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl
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Puzzel mee en win !!!
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Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een mooie puzzelprijs beschikbaar. Ditmaal gaat het om vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam Tuindorp
Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw’ uit dezelfde serie van
Tinus en Bep de Does.

De
oplossing
van de puzzel van
vorige keer
sloeg op een bekend42liedje van André van Duin
en luidde:
38
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43
44
Alles ziet er beter
uit als de45zon schijnt
47
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49

Ook in deze vakantietijd
kregen we weer veel goede oplossingen
toegezonden.
Uit al die inzendingen
50
51
52
53
hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder een exemplaar krijgen toegezonden van het boek ‘Rotter54
55
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59
60
dam Delfshaven in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: H. Sanders, Numans61
64
dorp, G. Wiebenga,
Zwijndrecht, B.62Visser, Papendrecht, N.63Dorst, Rhoon,
J.Groeneweg, Rotterdam
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72
Horizontaal
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KRUISWOORDPUZZEL

71
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1. deel van een servies; 7. hondachtig roofdier; 12. aanduiding op vrachtauto’s (afk.); 13. ex-president van Amerika; 14. roem;
77
78
79
80
81
15. bevroren water; 17. zacht en sappig; 19. honderdste deel van de euro; 21. met name (afk.); 22. deel van een boom; 24.
info-tekst op tv;82
27. waadbare plaats; 28. god
wereld voetbalbond
(afk.); 33. doping83 van de liefde; 30. ora; 31. loofboom; 32.84
85
middel; 35. gemeenschappelijke grond; 37. animo (trek); 38. zeer lage temperatuur; 41. aangesloten bij een club; 42. troep
86
87
wolven;
44. mondwater; 46. kerel; 47. drugsverslaafde; 48. plaats in Noord-Holland;
49. volksverhaal; 50. hoofdbedekking;
2
52. deel van gelaat; 54. geaardheid (inborst); 56. schapenproduct; 58. opheffen; 61. borstbeen; 62. bedehuisje; 64. Leidse
onderwijsinstelling
(afk.);van
65. preuts
(zedig);7.
67.hondachtig
plezier; 68. vochtig;
70.12.
schrede
(pas); 72.
73. weide
Horizontaal 1. deel
een servies;
roofdier;
aanduiding
opbeteuterd;
vrachtauto’s
(afk.);met
13.vruchtex-president
van Amerika;
roem;
15.78.
bevroren
water; 17.
en sappig;
honderdste
van
bomen;
76. ik (Lat.);
77. deel van14.bijbel
(afk.);
tandartsattribuut;
79.zacht
schoolvak;
81. titel19.
(afk.);
82. zuinigedeel
verlichting;
83.
de euro; 21. met name (afk.); 22. deel van een boom; 24. info-tekst op tv; 27. waadbare plaats; 28.
hooghartig
84. omslag
86. met ontblote
boezem;
87. buffet in een
café.33. dopingmiddel; 35.
god van (air);
de liefde;
30. voor
ora;papieren;
31. loofboom;
32. wereld
voetbalbond
(afk.);

gemeenschappelijke grond; 37. animo (trek); 38. zeer lage temperatuur; 41. aangesloten bij een club;
42. troep wolven; 44. mondwater; 46. kerel; 47. drugsverslaafde; 48. plaats in Noord-Holland; 49.
Verticaal
volksverhaal; 50. hoofdbedekking; 52. deel van gelaat; 54. geaardheid (inborst); 56. schapenproduct;
1.58.
wijnhandel;
2. Frans
voegwoord; 62.
3. jongensnaam;
lattenkist;
aanhanger van de Islam;
6. mestvocht;
feestkleding; 8.
opheffen;
61. borstbeen;
bedehuisje;4.64.
Leidse5.onderwijsinstelling
(afk.);
65. preuts7. (zedig);
67. plezier;
68. vochtig;
70. schrede
(pas); 72. beteuterd;
73. weide
met vruchtbomen;
76. ik (Lat.);
77.
graafschap
in Engeland;
9. lidwoord;
10. paardenslee;
11. open schoeisel;
16. plaaggeest;
18. koeienmaag;
20. ratelpopulier;
deel van bijbel (afk.); 78. tandartsattribuut; 79. schoolvak; 81. titel (afk.); 82. zuinige verlichting; 83.
21.
knotsgek;
23.
zoete
lekkernij;
25.
nobel;
26.
afloop
(slot);
27.
voelbare
luchtstroom;
29.
griezelige
kermisattractie;
32.
hooghartig (air); 84. omslag voor papieren; 86. met ontblote boezem; 87. buffet in een café.

beveiliging op een rijwiel; 34. bejaard; 36. deel van een ei; 37. hemellichaam; 39. Fins stoombad; 40. dondergod; 42. apVerticaal 1. wijnhandel; 2. Frans voegwoord; 3. jongensnaam; 4. lattenkist; 5. aanhanger van de
pelsoort;
43. Amerikaanse gouden munt; 45. withandgibbon; 46. heidemeertje; 51. alstublieft (afk.); 53. nachtroofvogel; 54.
Islam; 6. mestvocht; 7. feestkleding; 8. graafschap in Engeland; 9. lidwoord; 10. paardenslee; 11. open
iemand
die voor
deugt; 55.18.
kort koeienmaag;
reisje; 56. dikke20.
vetteratelpopulier;
rook; 57. rivier 21.
in Rusland;
59. oude
Italiaanse
munteenheid;
60.
schoeisel;
16.niets
plaaggeest;
knotsgek;
23. zoete
lekkernij;
25.
nobel;
26. afloop
(slot); 27.lichaamstemperatuur;
voelbare luchtstroom;
29. lang
griezelige
beveiliging
een
dorst
achteraf;
62. verhoogde
63. niet
geledenkermisattractie;
(pas); 66. buiten32.
de lijn;
67. paleisop
in Apeldoorn;
rijwiel; 34. bejaard; 36. deel van een ei; 37. hemellichaam; 39. Fins stoombad; 40. dondergod; 42.
69.
open plek in43.een
bos; 71. egelgrootmogende
(afk.);
73. bediende op het
74. twaalf51.dozijn;
75. mist(afk.);
(smog); 78.
appelsoort;
Amerikaanse
gouden munt;
45. withandgibbon;
46.stadhuis;
heidemeertje;
alstublieft
53. nachtroofvogel;
iemand die
voor84.
niets
deugt; 55. kort reisje; 56. dikke vette rook; 57. rivier in
gong;
80. glansverf; 82. 54.
langspeelplaat
(afk.);
familielid.
Rusland; 59. oude Italiaanse munteenheid; 60. dorst achteraf; 62. verhoogde lichaamstemperatuur;
63. niet lang geleden (pas); 66. buiten de lijn; 67. paleis in Apeldoorn; 69. open plek in een bos; 71.
egelgrootmogende (afk.); 73. bediende op het stadhuis; 74. twaalf dozijn; 75. mist (smog); 78. gong;
80. glansverf; 82. langspeelplaat (afk.); 84. familielid.
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Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat uw inzending voor DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2020 12.00 UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. deel van een servies; 7. hondachtig roofdier; 12. aanduiding op vrachtauto’s (afk.); 13.
ex-president van Amerika; 14. roem; 15. bevroren water; 17. zacht en sappig; 19. honderdste deel van
de euro; 21. met name (afk.); 22. deel van een boom; 24. info-tekst op tv; 27. waadbare plaats; 28.
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gemeenschappelijke grond; 37. animo (trek); 38. zeer lage temperatuur; 41. aangesloten bij een club;
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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

MKA_ADV_255x367.indd 1

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
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