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Bij een van mijn vroegste 
jeugdherinneringen sta ik 
naast mijn moeder in de 
keuken van ons huis boven de 
poort in de 2e Balsemienst-
raat in Bloemhof. Door het 
keukenraam zagen we een 
grote sigaar in de lucht zwe-
ven. Het was de 236 meter 
lange Graf Zeppelin die op 
weg was naar het vliegveld 
Waalhaven, waar hij later 
onder een grote publieke 
belangstelling een landing 
maakte. 

Ik lees nu in het verslag van het 
bezoek aan Rotterdam, dat die spec-
taculaire gebeurtenis op 18 juni 1932 
plaats vond. Ik was (geboren op 6 au-
gustus 1929) toen nog geen drie jaar.

Liedje
Later op de lagere school zongen we 
bij juffrouw Van Boven (een toepas-
selijke naam in dit verband) een liedje 
over de Zeppelin.

We stegen met een zucht
Naar boven in de lucht

We zaten zo gezellig in ons schuitje

We konden alles zien
We hadden pret voor tien

Leve de Zeppelin

Minder idyllisch was de inzet van zep-
pelins in de Eerste Wereldoorlog door 

het Duitse leger, bij het bombarderen 
van Londen. Maar toen bleek al dat 
de grote met waterstofgas gevulde 
luchtschepen voor het afweergeschut 
uiterst kwetsbaar waren.

Bombardement
Bij het begin van de Tweede Wereld-
oorlog besloot Hermann Goering dan 
ook de laatste zeppelins te slopen 
en het aluminium te gebruiken in de 
oorlogsindustrie. Hij liet het centrum 
van Rotterdam door een fl ink aantal 
Heinkelbommenwerpers platgooien.

In de loop van de Tweede wereldoor-
log verdween geleidelijk de supre-
matie van de Luftwaffe. Op den duur 
waren de rollen volledig omgekeerd. 
Als Rotterdammers konden we dat 
goed merken. Om de schepen en de 
installaties van de Kriegsmarine voor 
duikaanvallen van Engelse jachtvlieg-
tuigen te beschermen, hingen er boven 
het havengebied talrijke kabelballon-
nen. Deze onbemande sigaarvormige 
ballons waren door middel van anker-
kabels aan de grond bevestigd.

Hoeraatje
Ik herinner me nog heel goed dat 
ik op een zomeravond in de bezet-
tingstijd een voetbalwedstrijd in het 
Spartastadion bijwoonde. Vanaf de 
vroegere staantribune tegenover het 
kasteel zagen we boven de huizen van 
Spangen de met heliumgas gevulde 
ballonnen in de lucht hangen. Of het 
door de wind kwam of dat er sabotage 
in het spel was, weet ik niet, maar 
plotseling raakte de ene ballon na de 
andere los van de grond om daarna 
in hogere sferen te verdwijnen. Bij 
elke ontsnapte ballon ging er bij de 

toeschouwers een hoeraatje op. De 
wedstrijd op het veld raakte steeds 
meer uit de belangstelling.

Vrachtschip in de lucht
Ik ben nu, om met Frank Sinatra te 
spreken, “in the autumn of my years” 
(in de herfst van mijn leven). Ik heb 
het grote voorrecht op een mooie 
plek in mijn geboortestad te wonen. 
Vanaf de elfde verdieping van onze 
woontoren aan de Lloydkade hebben 
we een prachtig uitzicht op de stad en 
de rivier.

Hoewel er veel havenactiviteiten naar 
de Maasvlakte verplaatst zijn, is er 
in de Waalhaven tegenover ons nog 
veel bedrijvigheid. Tot mijn grote ver-
bazing zag ik enkele weken geleden 
een vrachtschip boven de Waalhaven 
hangen. Met grote hijskranen was 
het gevaarte in de hoogte getild. Na 
90 jaar weer een luchtschip boven de 
Waalhaven.

Wim den Hartog
wimdenhartog@planet.nl  
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

EEN RELATIE 
NIET VOOR HEEL EVEN, 
MAAR VOOR HET LEVEN

Hester Guit Maassluis e.o.:
Bel:010-3075688

Of  088-0221900 (overige regio’s)

De hoogste slagingskans 
met persoonlijke bemiddeling

www.mens-en-relatie.nl

Op 18 juni kunt u vrijblijvend uw testament laten controleren 
in Rotterdam. Plan uw afspraak met onze collega Marieke. 
Wanneer het u uitkomt. Fysiek of digitaal. 

Gratis nationale testamentcheckdag! 
Vrijdag 18 juni

www.westportnotarissen.nl info@westportnotarissen.nl 085-0133600
Weena 592 Rotterdam Galgepad 21 Naaldwijk Heulweg 2 Wateringen

www.westportnotarissen.nl/testamentcheckdag

Graag vooraf
inschrijven!

Graag vooraf
inschrijven!

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Bel: 06-34 90 20 84

Voordelig uw vriezer vullen met 
vriesverse maaltijden, vlees, 
groenten, snacks, ijs en meer 
door uw Diepvriesman 
Frank Husselman 

Hij komt het gratis 
bij u thuisbezorgen

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 5,955 kilo

Hollandse Nieuwe    
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Ook niet rechts trouwens, hij was hyper-
intelligent en een fervent gebruiker van 
zijn gezonde verstand. Genoemd boek is 
overigens vrij recent en heet ”Karel van het 
Reve voor gevorderden”. Het is het logi-
sche vervolg op een eerder verschenen wat 
dunner boekje, “Karel van het Reve voor 
beginners”. Karel is al enige tijd dood, 
jammer, ik had graag zijn mening gehoord 
over de vele absurditeiten van deze tijd, 
zoals ik ook graag de mening daarover had 
gehoord van bijvoorbeeld Jan Blokker. 
Maar ja, zij zijn niet meer onder ons.

U weet dat het Nederlands mijn innige 
belangstelling heeft en dat ik niet erg 
enthousiast ben over hoe er met onze taal 
wordt omgesprongen. Toen ik dus de titel 
las die nu ook boven dit stuk staat was ik 
zeer benieuwd wat hij te zeggen had. Hij 
schreef het in 1990, dat is alweer meer dan 
dertig jaar geleden. Tot mijn grote genoe-
gen nam hij weer een onverwacht en dwars 
standpunt in, ten aanzien van genoemde te-

loorgang. Voor de jongere lezertjes, “teloor 
gaan” betekent zoveel als “verdwijnen”.

Om te beginnen schrijft hij: “… anders 
dan sommige andere twisten, worden twisten 
over taal in zekere zin gewonnen door wie het 
hardste schreeuwt”.

Ai… dat stemt tot bescheidenheid. Zijn hu-
mor laat hem ook niet in de steek, getuige 
de regel: “Gaat het Nederlands werkelijk 
teloor? In zekere zin kan die vraag natuur-
lijk bevestigend beantwoord worden. De 
geleerden zijn het er immers over eens, 
dat onze planeet, met alles wat daarop is, 
eens teloor zal gaan, en dan gaat ook het 
Nederlands teloor”. Humor relativeert 
en haalt de angel uit het debat, niemand 
schreeuwt meer. Van het Reve constateert 
“dat mensen bang zijn dat het Nederlands 
zal verdwijnen en dan eigenlijk bedoelen 
dat wij steeds meer vreemde woorden 
gebruiken”. En dan noemt hij, het is pas 
1990, “Yuppies, perestrojka, Endlösung, 

force de frappe, macho”. Tot mijn verbazing 
stoort hem dat niet zo erg. Hij maakt zich 
drukker over mensen die zeggen INcest, 
terwijl het volgens hem inCEST moet zijn. 
Hij schrijft: “Vroeger zei men “een lezing 
houden”. Nu… “een lezing geven”. Dat 
komt uit het Engels: “to give a lecture”. …
een afschuwelijke fout”. Dan vraagt hij zich 
af: “Hoeveel echt Nederlandse woorden zijn 
er eigenlijk… vier van de tien Nederlandse 
woorden ( blijken) ontleningen te zijn aan 
andere talen zoals Hebreeuws (bolleboos), 
Duits ( stekker), Frans ( beschuit), Russisch ( 
pierewaaien) Caraïbisch ( hangmat)” en zo 
heeft ie nog wat voorbeelden. Hij schrijft 
dat het Nederlands zich vijfhonderd jaar 
geleden heeft ontworsteld aan het Latijn, 
“Ik geloof niet dat Erasmus er ooit over ge-
peinsd heeft in zijn moedertaal te schrijven”. 
…dat je in de achttiende en negentiende eeuw 
een verfransing had die van grotere omvang 
moet zijn geweest…”

Ik vind van het Reve ontzettend mild. 
Aan het slot schrijft hij “dat de angst voor 
het teloorgaan van het Nederlands, … dat 
Nederlands in stand houdt…. aangenomen 
althans… dat het voortbestaan van het Neder-
lands ergens goed voor is”.

Dat is dan weer humor, maar beste Karel 
in den Hoge, als je nu in Nederland zou 

horen dat men het constant heeft over 
“data” in plaats van “getallen” of “feiten”; 
dat een man die liedjes zingt bij een gitaar 
een “singer- songwriter” genoemd wordt 
in plaats van het prachtige woord “dichter- 
zanger”; dat een voordrachtskunstenaar nu 
een “spoken word-artist” is; dat gereed-
schap “tools” is geworden, en zo kan ik 
nog wel even doorgaan, dan zie ik dat 
niet als vernieuwing van de taal maar als 
verwording. En ik denk dat jij dan ook wel 
anders zou piepen.

“Gaat het Nederlands teloor?”
Deze titel staat boven een essay dat ik tegenkwam in een uit mijn 
schatkamer zijnde boekenkast opgediept boek van Karel van het Reve. 
Dat was de broer van Gerard en een bij de meeste mensen niet zo 
bekende schrijver en dat is eigenlijk jammer. Karel was hoogleraar, ik 
dacht in de Russische Literatuur, Gerard sprak altijd een beetje sma-
lend van “mijn geleerde broer”, maar was ook een belangrijke publicist 
en interessant omdat hij, tegen de tijdgeest in, helemaal niet links was.

Voorafgaand aan mijn hbs-opleiding 
bezocht ik de Bavo/St Janschool aan 
de Gerdesiaweg. Na een weloverwo-
gen schooladvies van het Hoofd van 
de Lagere School (met respect denk ik 
terug aan deze Broeder Modestinus), 
deed ik toelatingsexamen op het Fran-
ciscuscollege. De reken- en taalvaar-
digheid werden beoordeeld en ook 
de opgedane kennis van geschiedenis 
en aardrijkskunde. Ik herinner me dat 
de zachtaardige leraar Nederlands, de 
heer Timmer, beide dagen toezicht-
houder was. Hij las ook het destijds 

niet te missen dictee voor.
Gedurende vijf jaren moest ik flink 
aanpakken. Met een strak lesroos-
ter verzorgden bekwame docenten 
de diverse vakken. Ik herinner mij 
leerkrachten met veel gezag zoals 
Schweers (natuurkunde), Kaalen 
(wiskunde) en Van Voorst van Beest 
(geschiedenis). Schaeffer gaf 
Lichamelijke Oefening. Hij liet ons 
kennismaken met diverse spelsoorten, 
maar trainde ons ook op alle onder-
delen in de atletiek. Menig leerling 
kon zich zo bewust worden van een 

eventueel bijzondere aanleg in een 
van die onderdelen. Ik weet niet of 
het Franciscuscollege sportbeoefena-
ren met Olympische prestaties heeft 
voortgebracht.
Tijdens mijn schooltijd was het aantal 
uren lesuitval vrijwel nihil. Er was ook 
geen lesuitval door educatieve reisjes. 
Die bestonden gewoon nog niet.
Ik herinner me heel goed dat de heer 
Vermeulen, leraar Nederlands en 
tevens adjunct-directeur, er zeer aan 
hechtte dat ‘te allen tijde’ correct werd 
gespeld. De vele gebezigde varianten 
op de uitdrukking, ergerden hem.

Speciaal cahier
Directeur van de afdeling hbs in mijn 
tijd, was de heer Kouwenhoven. In de 
vijfde klas gaf hij het vak kosmogra-
fie. De heren Brokx en Schenk gaven 
respectievelijk Engels en Frans. Brokx 
droeg ons op er een speciaal ‘cahier’ 
op na te houden, waarin bijzondere 
grammaticale notities en derge-
lijke dienden te worden opgenomen. 
Zonder een bijzondere koestering van 
dat ‘cahier’ zou het onmogelijk zijn 
succesvol in een hogere klas te komen.
Pater Dekker herinner ik me als een 
aardige man, die als Prefect belast was 
met orde en discipline. Ook kreeg hij 
het toen nog voor elkaar dat leerlingen 
eenmaal per week de ochtendmis in de 
inpandige kapel bezochten. De vroege 

gang naar school op zo’n dag was een 
‘vanzelfsprekendheidje’.

Nostalgie
Zes jaar geleden werd het tijd nog 
eens dat oude schoolgebouw van bin-
nen te aanschouwen en te zien welke 
stille getuigen van een vergane tijd er 
nog waren. Nadat ons e-mailtje posi-
tief was beantwoord, bezochten oud-
klasgenoot Paul van Uden en ik het 
huidige monumentale schoolgebouw. 
Een zoon van één der conciërges 
leidde ons rond. Het deed ons goed 
volop levendigheid te mogen vaststel-
len. Natuurlijk beleefden wij ook de 
stille getuigen; trappen en gangen die 
wij ooit jaren hadden betreden. Ze wa-
ren er nog. Vervolgens op naar de ooit 
‘gewijde ruimte’ van de kapel. Die 

was er nog wel, maar wel heel anders 
ingevuld. Tot slot stelde onze bege-
leider voor nog even in de kelder van 
het gebouw af te dalen. Mogelijk zou 
daar voor ons nog iets herkenbaars te 
zien zijn. Er stonden publicatieborden 
met zwart-wit foto’s uit vervlogen 
tijden. Uit een archiefkast kwam een 
plakboek met foto’s tevoorschijn; een 
herinnering aan de opvoering van het 
toneelstuk: De wijze kater’. Ik had er 
(in 1963) zelf in meegespeeld. Pater 
Beekman was de bezielende regisseur. 
Toch een beetje overheersend: een 
groot kruisbeeld, schuin over een rio-
leringspijp neergevlijd op zijn ‘laatste 
rustplaats’ binnen de school…

Henk Benner
henkbenner@live.nl

Het oerdegelijke Sint Franciscuscollege
Van 1959 tot in 1964 mocht ik schoolgaan op het St Franciscus-
college. Ik schrijf ‘mocht’, omdat ik er tot op de dag van vandaag 
trots op ben leerling te zijn geweest op het Franciscuscollege. 
Decennialang verzorgde het college een gedegen hbs- en gymna-
siumopleiding. Let wel, uitsluitend voor jongens in die tijd.
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1959. Met de heer Kaalen op de foto. Zelf zit ik op de vierde rij helemaal links

2015,  Paul v. Uden (l.) en Henk Benner (r.) voor het schoolgebouw
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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 
sto eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels 
aan het juiste adres.

 
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.

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.

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

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.

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. 

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.
Wiekenweg 59
3815 KL Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Schiedam:
010 27 34 727
Amsterdam:
020 24 43 189

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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 
sto eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels 
aan het juiste adres.

 
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.

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.

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

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.

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. 

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.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 127b
3051 GM Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 All Inclusive Hotels s  All Inclusive Hote
Autovakanties  

elss
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 Boek nu uw vakantie het kan en mag weer

Hotel De Korenbeurs Made / Brabant 
5 dagen All Inclusive € 325,- p.p.

bant
p.p  

 

Hotel eel Op pp de eee Boud dd Valkenburg rgg / // Limburg 
  5 dagen All Inclusive   € 265,00 p.p. 

 

Hotel Gaasterland  Rijs / Friesland 
  5 dagen All Inclusive   € 269,00 p.p. 

 

Hotel el ’l ’t Holt Diepenheim mm / // Twente 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 
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All Inclusive Busreizenn 

**** 

Hotel Brauer Treiskarden / Moezel 
5 dagen All Inclusive € 272,- p.p.

zel
p.p  

 

Hotel eel Am Wall Soest / // Sauerland 
  5 dagen All Inclusive   € 277,- p.p. 

 

Hotel Am Park Stadtkyll / Eifel 
  5 dagen All Inclusive   € 270,- p.p. 

Valkenburg / Zuidid-d-limburgrg 
All Inclusive Hotel Op de Boud ***  
5 dagen vertrek 6 aug. € 430,- pp.  
 

g g ,
Rijs / Gaasterland / Friesland

pp, p
nd 

All Inclusive Hotel Gaasterland ***  
5 dagen vertrek 11 okt. € 435,- pp.  
 

g
Soest / Sauerland d  
All Inclusive Hotel Am Wall ***  
5 dg. vertr. 16-8 & 20-9 € 440,- p.p. 
 

g , p p
Willebadessen / Teutoburgerwald

p
ld 

All Inclusive Hotel Der Jägerhof *** 
5 dg. vertr. 12-7 & 27-9 € 420,- p.p. 
 

g ,
Wijnfeesten in Cochem / Moezel

p p
el 

All Inclusive Hotel Brauer *** 
4 dagen vertrek 27 aug. € 345,- p.p. 
 

g g
Uffeln / Tecklenburgerland 
All Inclusive Hotel Mu�er Bahr*** 
5 dagen vertrek 6 sept. € 495,- p.p. 
 

Busreizen zijn inclusief: 
��Reis per luxe touringcar 

��Mooie excursies met entreegelden 

��Volpension met ‘s avonds drankjes 

�� Instap tussen 09.00 en 11.00 uur 
Den Haag - Ro�erdam - Utrecht 
 

WWWWWWW
 Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam

010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Zo gunnen we spullen een 
tweede leven.

Bel voor een kijkafspraak of  
voor meer info over onze  
inboedelservice met:  
(010) 303 87 42. 

Het Goed kringloopwarenhuis
Rotterdam;  
Centrum, Charlois, Hoogvliet
hetgoed.nl

kringloopwarenhuis

Een ruimte of compleet  
huis leeghalen?
Wij helpen je graag.

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

>   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 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
	 stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

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

(bgg 06 158 204 71)



Ken je dit nog? U kent ze vast wel, deze bijzondere woningen in het centrum van Rotterdam. Maar 
heeft u er ook een bijzondere herinnering aan? Heeft u er wellicht zelf gewoond, er binnen gekeken of 
er iets bijzonders meegemaakt? Weet u iets meer over de bouw en het idee daarachter? Wij zijn weer 
reuze nieuwsgierig. Stuur ons uw verhalen, herinneringen en leuke weetjes! Schrijf ons, zodat we uw 
herinneringen kunnen delen met andere lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post 
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.   

Leo Rijkers: “Ja, dit kan ik me nog heel goed 
herinneren, alleen is mijn herinnering van de 
jaren vijftig/zestig! Het is een brandspuit van de 
vrijwillige brandweer, die in die jaren gestatio-
neerd waren in de woonwijken van Rotterdam, 
in mijn geval Hillegersberg. Bij ons was deze 
brandspuit gestationeerd in een garagebox bij ons 
in de straat, de Prins Frederik Hendrikstraat, aan 
het begin van de straat. De brandmeester was de 
heer Koetsier, schoenmaker aan de Kleiweg. Als 
er alarm was, kwamen de vrijwilligers in actie 
om de brandspuit uit te rijden. Dat waren mannen 
en jongens van mijn leeftijd, die meehielpen de 
spuit naar de brand te duwen. Dat was een zwaar 
karwei, maar het moest gebeuren. Bij een grote 
brand was altijd de Arend Fox autospuit aanwe-
zig; een geweldige aanwinst van de Rotterdamse 
brandweer.”

Fred van der Heiden: “Ik weet niet waar deze foto 
genomen is, maar men had toen nog de ‘blok-
brandweer’. Die werd bemand door vrijwilligers, 
die hun beroep uitoefenden waar zij woonden en 
waar deze spuit in de buurt gestationeerd was. 
Hier is mijn verhaal: Ik ben in 1936 geboren aan 
de Bergselaan en niet lang na de oorlog begon 
ik stilaan mijn omgeving eens te inventariseren. 
Achter de Bergselaan liep de Berkelselaan en aan 
het einde daarvan mondde die uit in eerstgenoem-
de laan. Er stond daar een groot model transfor-
matorhuis dat ook plaats bood als onderkomen 
van zo’n spuit. Daaromheen woonden de bakker, 

de melkboer, de groenteboer etc. En die hadden 
bij hun zaak aan de gevel een bord hangen waar-
op stond welke functie zij hadden als brandweer-
man, voor iedereen duidelijk zichtbaar. Ik was en 
ben nog steeds nogal gezet en men noemde mij 
dan ook papzak. Daarbij stotterde ik ook nog als 
een gek. Bij luchtalarm rende ik naar dat huisje 
toe, want het was natuurlijk een jongensdroom 
met die brandspuit mee te rennen; vanwege mijn 
lichaamsomvang kwam ik altijd te laat en trof 
dan een leeg huisje aan. Dit moest anders. Ik 
verzamelde berkenschors om een vuurtje in een 
schuilkelder te maken en peuterde bacoliet van 
de diverse fi etssturen af voor de nodige rookont-
wikkeling. Fikte de zaak goed, dan rende ik naar 
dat transformatorhuisje; onderweg hoorde ik de 
sirene en ik was op tijd om mee uit te rukken.”

Jaap van Waning: “De foto is genomen op de 
T-splitsing van de Gerdesiaweg/Willem Ruyslaan, 
kijkend naar de Oudedijk. Op de Oudedijk is het 
pand van Pro Rege zichtbaar. De school links op 
de foto is gesloopt en op die locatie is het pand 
van de AMRO Bank gerealiseerd (op het ogenblik 
is hier het Luzac College gevestigd) door de 
Koninklijke Aannemingmaatschappij van Waning 
b.v. destijds gevestigd op het Rivium te Capelle 
a/d IJssel.”

B. Hoogendoorn-van Dijke: “Volgens mijn man is 
deze foto gemaakt op de Mathenesserdijk. Door 
de hele stad verspreid waren dergelijke ‘brand-

weerwagentjes’ gestald. Ik woonde van 1938 tot 
1964 in de Hovendaal in Vreewijk. Aan het eind 
van deze doodlopende straat was de opslag-
plaats van snoeihout en dergelijke uit de wijk. 
Regelmatig werd dit afval verbrand en dat ging 
wel eens wat te enthousiast. De brandweer werd 
dan gealarmeerd. Onmiddellijk rukte de vrijwil-
lige brandweer met getoond karretje uit vanaf de 
stalling aan de nabij gelegen Beukendaal hoek 
Varkenoordseweg. Ze renden zo snel mogelijk 
om de premie in de wacht te slepen. Vaak was 
de beroepsbrandweer, die van verder weg moest 
komen, ook al aanwezig, maar die bleef keurig 
achter de vrijwilligers rijden en hielp later uiter-
aard ook met blussen.”

Wilco Groen: “De Ken je dit nog-foto num-
mer 243 gaat over de vrijwillige brandweer. De 
brandspuit waarmee de heren op weg zijn is wel 
een hele klassieke. Die zal nu wel in een museum 
staan, schat ik zo in. Leuk plaatje, vast genomen 
tijdens een open dag van de brandweer of iets 
dergelijks. Ook nu hebben veel brandweerkorpsen 
nog vrijwilligers in dienst, ook in de Rotterdam 
omringende gemeenten. Hun werk wordt nog 
wel eens onderschat. Ze moeten allemaal allerlei 
cursussen doen, diploma’s halen en blijven 
bijleren. Het zijn mensen waar we best wat mee 
respect voor mogen hebben. Tegenwoordig 

worden hulpverleners nog wel eens aangevallen 
tijdens hun werk. Onbegrijpelijk! Die komen 
notabene mensen redden. Af en toe denk je dat de 
wereld gek geworden is. Van hulpdiensten blijf 
je af. Vroeger haalde je het niet in je hoofd om ze 
lastig te vallen, maar nu hoort dat ook niet. Ik heb 
gezegd.”

Bea Stijns: “Wat een grappige foto. Het lijkt wel 
iets uit een Britse comedyserie. Dat ene mannetje 
in die witte jas doet mij ook om een of andere 
reden sterk denken aan Marc-Marie Huijbregts. 
Onzin natuuriljk, want het zal een foto uit het 
Rotterdam van vroeger zijn. Ik gok een soort 
demonstratie van een apparaat. Ik meen iets van 
de brandweer en al puzzelend schat ik in dat het 
gaat om de vrijwillige brandweer, die hier wordt 
uitgebeeld door mensen in herkenbare kleding 
van hun beroep. Van een agent tot een bakker en 
een slager. Zoiets. Heb ik het goed? Dan mag ik 
vast nooit meer raden! Haha! Ga zo door, Oud-
Rotterdammer. Wat een heerlijke rubriek is dit, 
ook als je helemaal niet weet waar het precies om 
gaat bij zo’n foto. Het blijft leuk. Vooral ook om 
later terug te lezen wat de oplossing was en wat 
mensen over zo’n foto allemaal weten te vertel-
len.Ik geniet er telkens weer van.”

 Vrijwillige brandweer kreeg een premie   
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was een bijzondere. We zagen man-
nen uitgedost als politieagent, bakker, melkboer en slager met een brandweer-
spuit in de weer. Velen hadden wel door dat het iets met de vrijwillige brandweer 
te maken had. Het ging om een brandweerdemonstratie in 1963 die een beetje 
reclame moest maken voor dit onderdeel van de brandweer. Een aantal lezers 
zette hun herinneringen aan de vrijwillige brandweer voor ons op papier of mailde 
ons erover. Ze vertelden weer leuke en boeiende weetjes. Lees maar!
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 243   

Ken je dit nog?  245   Nr.

Nr.

 De vrijwillige brandweer in actie tijdens een demonstratie in 1963   
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CU

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

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.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Geen zin of tijd hebt om te koken dan is een pizza of kap-
salon zo besteld. MaaltijdenBezorgService Nederland biedt 
minstens zulke lekkere maaltijden, maar dan gezond. En het 
mooie is: de maaltijden worden overal in Rotterdam gratis 
bezorgd. Jij hoeft ze alleen nog even op te warmen in de 
oven of magnetron. 

De gerechten gaan van ouderwetse Hollandse (huts)pot tot butter chicken, coq au vin, 
rendang, sushi en pokébowls. Je kunt couscoussalade bestellen of Creoolse gamba’s, en er 
zijn genoeg vegetarische opties. Vergeet ook het toetje niet… Wat dacht je bijvoorbeeld van 
aardbeiencheesecake of tiramisu? Mmm!

Bestellen is snel en simpel 
Als je vóór 12.00 uur bestelt, heb je jouw maaltijd(en) de 
volgende dag in huis. 
Bezorging is gratis in heel Rotterdam en bestellen gaat 
heel makkelijk via de gebruiksvriendelijke website: 
www.maaltijdenbezorgservice.nl of telefoonnummer 085 760 2215

Gezonde maaltijden, 
gratis bezorgd

Openlucht uitvaart bij 
Crematorium Rotterdam
Van 27 mei tot september biedt Crematorium 

Rotterdam de mogelijkheid om afscheid te 

nemen in de openlucht. Het paviljoen in het 

herdenkingspark biedt plek aan maximaal  

100 genodigden. 

Bij deze bijzondere manier van afscheid nemen 

is nagenoeg alles mogelijk wat binnen ook 

kan: (live)muziek, fotopresentaties, catering 

en toespraken. Vraag naar de mogelijkheden.

Yardenhuis van Rotterdam

Maeterlinckweg 101

3084 KD Rotterdam

010 480 33 44

yardenhuis.rotterdam@yarden.nl 

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis 
adviesgesprek aan. We hebben con-
tracten met alle zorgverzekeringen. 
Vergoedingen varieren van 75% tot 
100% uit de (basis) verzekering.

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

De skyline van Rotterdam, met alle highlights van de stad!
Deze iconische Skyline van Rotterdam is nu ook 
verkrijgbaar in het materiaal Forex!
De skyline is licht van gewicht, maar wel erg 
stevig. Forex staat ook wel bekend als hard 
geschuimd PVC. Geschikt voor zowel 
binnen- als buitengebruik en kan jaren 
in weer en wind gebruikt worden!

Vanaf
€ 19,95

max. € 49,95exclusief bezorgkosten

Bestel in onze webshop: www.deoudrotterdammer.nl/webshop



Na het overlijden van mijn 
vader kwam ik er achter 
dat hij mij onterfd heeft. Op 
zich verbaast me dat niet, 
want we hadden al lang geen 
contact meer. Mijn broer is nu 
de enige erfgenaam. Volgens 
hem is er eigenlijk niets te 
erven, want vader heeft alles 
bij leven verkocht en weg-
gegeven. Heb ik nu inderdaad 
helemaal nergens recht op?

Een eenvoudig antwoord met “ja of 
nee” is helaas niet mogelijk, maar de 
opmerking dat vader alles bij leven 
verkocht en weggegeven zou heb-
ben, biedt wel perspectief. U geeft 
aan dat u in het testament van vader 
onterfd bent en dat u dat niet verbaast. 
Maar uit uw vraag klinkt ook enige 
teleurstelling. U moet weten dat u als 
onterfd kind recht heeft op een mini-
maal wettelijk erfdeel, de legitieme 
portie. De wetgever heeft er grote 

waarde aan gehecht een kind altijd 
iets te laten erven, ook al is hem/haar 
dat door de ouders niet gegund. Deze 
zogenoemde legitieme portie wordt 
niet alleen berekend op basis van dat 
wat vader nalaat, maar ook telt mee 
wat hij bij leven geschonken heeft aan 
kinderen (uw broer) en de laatste vijf 
jaar aan derden. De legitieme portie is 
dus vaak groter dan alleen dat wat uw 
vader nagelaten heeft.

Het is daarom zinvol te onderzoeken 
wat vader voor welke prijs heeft 
verkocht. Heeft hij onder de waarde 
economisch verkeer verkocht, dan 

heeft hij feitelijk een deel van de 
waarde geschonken. Vooral bij wo-
ningen gebeurt dit regelmatig. Ook de 
afname van zijn spaargeld op de bank 
kan duiden op schenkingen; giften/
schenkingen die meetellen voor de 
legitieme portie. U moet dus zien te 
reconstrueren waar u als legitimaris 
mogelijk recht op zou hebben. Een 
behoorlijk probleem hierbij is echter 
altijd dat de persoon die daarvoor de 
informatie moet aanleveren het minste 
belang heeft bij een grote legitieme 
portie. In de praktijk wil dat nog wel 
eens tot juridisch getouwtrek leiden.

Is eenmaal vastgesteld hoe groot uw 
legitieme portie is, dan dient zich 
de volgende vraag aan: wie gaat dat 
betalen? Het meest comfortabel is 
natuurlijk wanneer uw legitieme por-
tie uit de nalatenschap van vader kan 
worden betaald. Is er onvoldoende in 
de nalatenschap aanwezig en lukt dit 
dus niet, dan moeten de ontvangers 
van de schenkingen u de legitieme 
portie uitbetalen. Dit heet inkorten.

De wet schrijft voor dat dit zoge-
noemde inkorten moet gebeuren 
volgens een vaste volgorde. De regel 
is dat de persoon die als laatste ge-
schonken heeft gekregen als eerste de 
legitieme portie moet betalen. Zijn de 
giften gelijktijdig gedaan, dan moet 
ieder van de ontvangers een gelijk 
deel aan u als legitimaris uitbetalen.

Een legitieme portie opeisen is vaak 
een emotioneel en juridisch proces. 
Laat u ondersteunen door een deskun-
dige op dit gebied; de kans op succes 
is dan het grootst en u kunt zelf wat 
meer (emotionele) afstand houden.  

 Erfenis ontvangen door 
inkorten   
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Natura verzekering
Is uw begrafenispolis een naturaver-
zekering, pas dan op bij het kiezen 
van de uitvaartondernemer.
Met een naturaverzekering krijgt u 
een vast pakket diensten vergoed bij 
een selecte groep ondernemers. Gaat 
u naar een niet aangesloten uitvaart-
ondernemer, dan krijgt u een lager 
bedrag vergoed en moet u misschien 
bijbetalen.
Vraag dus aan de uitvaartondernemer 
of hij alle kosten dekt, voordat u een 
keuze maakt.

Einde bewindvoering
Na het overlijden van een onderbe-
windgestelde eindigt ook het bewind. 
De bewindvoerder moet de adminis-
tratie afsluiten en overdragen aan de 
executeur of aan de persoon die de 
erfgenamen aangewezen hebben om 
de nalatenschap af te wikkelen. Dat 
moet binnen vier maanden na het 
overlijden gebeuren, maar liefst zo 
snel mogelijk.
De door de erfgenamen of executeur 
voor akkoord getekende verklaring 
moet vervolgens aan de rechtbank 
worden toegestuurd.
Het voordeel van een bewindvoerder 
is dat er een administratie beschik-

baar is die de erfgenamen kan helpen 
met het besluit de nalatenschap 
zuiver of benefi ciair te aanvaarden, 
dan wel te verwerpen.
De overdracht van de administratie 
moet daarom niet te lang op zich 
laten wachten.

Twee zijn soms één
Krijgen twee mensen, die samen een 
(echt)paar vormen, ieder van dezelfde 
persoon een schenking of een erfenis, 
dan is toch maar een keer de vrijstel-
ling schenk- of erfbelasting van toe-
passing. Ook als een kind van beide 
ouders geschonken krijgt, terwijl die 
gescheiden zijn, is toch maar een keer 
de vrijstelling schenkbelasting van 
toepassing in een jaar.
Het is dus oppassen met erven en 
schenken. Plan het zorgvuldig en als 
het even kan, moeten ex-echtgenoten 
met elkaar overleggen wie wat wan-
neer schenkt.

Contant geld
Veel ouderen hebben contant geld 
in huis. Dit contante geld moet na 
overlijden worden opgegeven bij de 
aangifte erfbelasting.
Als het (heel) veel geld is, kan dat be-
tekenen dat er niet alleen erfbelasting 
over moet worden betaald, maar dat 
er ook nog over voorgaande jaren 
inkomstenbelasting in box 3 moet 
worden afgerekend.
Via de zogenoemde inkeerregeling 
wordt dan achteraf bepaald wat de 
belastingheffi ng moet zijn geweest 
en of er ook nog een boete gegeven 
wordt en hoe hoog die boete is.
Zorg dus dat er niet teveel contant 
geld in huis is; dat zorgt maar voor 
problemen achteraf.

Uit de praktijk
  De gemiddelde nalatenschap bestaat 
uit een huur- of eigen woning, een 
inboedel, een bankrekening en een auto. 
Maar er zijn ook nalatenschappen die 
qua bezittingen extra aandacht vragen. 
Dat zijn bijvoorbeeld nalatenschappen 
met een of meer verzamelingen. We 
moeten dan denken aan de man die 
2000 houten puzzeltjes had gemaakt 
en verzameld, aan de postzegelverza-
meling die een halve kamer in beslag 
nam, de man met een verzameling 
treinen inclusief een zolder met een 
eigen Miniworld. Maar er zijn ook 
kunst- of antiekverzamelingen die na 
het overlijden een nieuwe eigenaar 
moeten vinden. Gelukkig hebben we 
veel ervaring en kennen we voor de 
meeste zaken wel een expert of een ge-
specialiseerd veilinghuis. Het grootste 
probleem is meestal niet het vinden van 
de nieuwe eigenaar, maar de waarde die 
de verzameling uiteindelijk bij verkoop 
oplevert. Vooral bij postzegel- en 
muntenverzamelingen valt de opbrengst 
vaak bitter tegen. Of men is alleen maar 
geïnteresseerd in die paar bijzondere 
exemplaren. Een enkele keer kan ook 
het omgekeerde plaatsvinden en blijkt 
een onderschat item uit de nalatenschap 
juist de hoofdprijs op te brengen. In alle 
gevallen moeten we dus voorzichtig 
zijn bij verzamelingen en niet over één 
nacht ijs gaan. Bent u zelf een verzame-
laar, breng dan goed in kaart waar uw 
verzameling uit bestaat en wat welke 
waarde heeft. De kennis is namelijk 
bij u wél aanwezig en vaak niet bij de 
nabestaanden. Een en ander kan zelfs in 
uw testament opgenomen worden.

?

Handtekening legaliseren
Moet u voor een document van de 
notaris een handtekening legalise-
ren, dan kan dat bij iedere notaris, 
maar is vaak goedkoper bij de 
gemeente. Waar het om gaat, is dat 
een beëdigd ambtenaar controleert 
dat u ook de persoon bent die het 
document ondertekent. Informeren 
naar de kosten bij de notaris of 
gemeente kan vele tientjes schelen.

Portemonnee op dieet
Besparen is als afvallen. Zoals u 
bij afvallen uw voedingspatroon 
aanpast en crashdiëten meestal niet 
tot langdurig afvallen leiden, zo 
is plotseling een streng fi nancieel 
beleid ook geen lang leven bescho-
ren. Beter pakt u het degelijker 
aan. Geen tussendoortjes meer, dus 
geen impulsaankopen. Maak een 
budget waarmee u rond moet ko-
men. Van geld dat overblijft, mag u 
best eens gek doen; net als die ene 
appelpunt als u aan het lijnen bent.

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

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

Houd afstand
Vermijd drukte 

Reis veilig 
Koop/lease een brommobiel! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brommobiel.nl
Microcar-Ligier dealer 

Al 20 jaar hèt vertrouwde 
adres voor u en uw brommobiel  

Tiendweg West 14 
2941 EP  Lekkerkerk 
Bellen: 0180-661551 
www.brommobiel.nl 

www.brommobielrotterdam.nl   

Diverse modellen NIEUW op voorraad met stuurbekrach�ging en airco.
U kunt dit verantwoord bij ons ervaren!
Voor u uitgelicht: De Ligier JS60 pack premium scherp geprijsd: €17.495,--

En volop tweedehands Microcar Ligier Aixam in onze ruime showroom.

   

 
   

  

Ligier JS60 DCi Ul�mate 
Compleet spor�ef, stuurbekrach�ging en aircondi�oning

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

 inclusief elektrische sta-op en 
 relax/kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke 
 bediening;
 leverbaar in diverse bekleding-
 soorten en kleuren.

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

Zeer comfortabele scootmobiel:
 digitaal scherm met kilometerteller;
 zeer wendbaar;
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg;
 zeer goede vering.

4-wiel scootmobiel Mercurius

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

Rollator Server

Stijlvolle lichtgewicht rollator
 eenvoudig in te klappen;
 speciaal gevormde handgrepen;
 betrouwbare en licht te bedienen remmen;
 zeer wendbaar met kleine draaicirkel;
 stabiel en comfortabel.

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren!

Nu: 
€ 299,=



W

Op een zonnige dag in juni in 1950, 
was Spek op visite en vertelde: “In 
Rotterdam komt een Grafische School 
met een geheel nieuw soort opleiding. 
Een dag in de week naar school en 
de rest werken in een drukkerij.’’ Dat 
leek mijn ouders wel wat en op zijn 
aanraden gingen ze naar Nauman van 
de Grafische Bond. Die vroeg wat ik 
moest worden: zetter, lithograaf, druk-
ker of binder. “Spek vertelde, 
dat hij zetter moet worden”, 
zei mijn vader. Zo ging de 
beroepskeuze destijds. We 
kregen het adres van drukkerij 
Wyt & Zn, die konden wel een 
leerling gebruiken.

Zetbok
Maandag 2 september 1950 
was ik om 8 uur aanwezig, 
kreeg een grijze stofjas en 
een werkplek: de zetbok. Het 
eerste was de letterkast leren, 
met grote vakken voor de veel 
gebruikte letters zoals e, n, a, 
o in het midden en z, q, x aan 
de zijkant in kleine bakjes. 
Dat kon ik ’s middags al, wat 
niemand geloofde, maar mak-
kelijk was te bewijzen. Toen 
leren zetten. Loden lettertjes in 
spiegelschrift ondersteboven in 
een zethaak, hele regels maken 
en dan op een galeitje verza-
melen. Als er enkele regels zonder 
ongelukken op zo’n galeitje stonden, 
moest er een touwtje omheen en flink 
aantrekken. Vooral in het begin vlogen 
de letters dan meestal over de grond 
en moest je alles netjes terugleggen 
(distribueren) en opnieuw beginnen. 
Maar goed, al snel leerde ik briefpa-
pier, advertenties en allerhande druk-
werk zetten en wat voor mij belangrijk 
was: zelf ontwerpen. Als het zetsel 
gereed was, ging het naar de drukkerij 
beneden. Het werd dan eerst in een 

gietijzeren raam gezet en daarna in de 
drukpers. De bedrukte vellen gingen 
naar de binderij, het zetsel ging terug 
waar het vandaan kwam en alles werd 
weer gedistribueerd. Alle lettertjes 
netjes teruggelegd in de letterkasten. 
Wel precies bij de juiste lettersoort, 
bijvoorbeeld Helvetica, Times, Gara-
mond, en ook in het goede corps dus 
6, 8,10 punten enzovoorts.

Beetje feodaal
Het bedrijf zelf was een beetje 

feodaal; technisch personeel 
droeg een grijze stofjas of blauwe 
overall. Iedereen met een betere 
functie een gele stofjas of gele 
overall. Zo kon de kantinejuf-
frouw zien wie ’s ochtends en ’s 
middags koffie en thee kreeg.
Zo waren er veel voorbeelden. 
Een keurige man, die echt alles 
kon wat ik nog moest leren, maar 
geen diploma had, was echt mijn 
mindere. Hij mocht niet zetten, 
alleen distribueren. Waarom we 
niet protesteerden? In die tijd 
vond je het allemaal normaal. Al-
les dateerde nog uit de tijd van de 
gilden. De belangrijkste directeur, 
mijnheer Lans, dacht ook niet 
verder. Wat later. toen ik leraar 
was op het Grafisch Lyceum en 
hij voorzitter van het schoolbe-
stuur, besefte ik pas echt wat een 
fantastisch mens hij was.

Muziek
Toen Anton Heijerman een ban-
jobandje wilde oprichten voor het 
personeel, werden zonder probleem 
enkele instrumenten aangeschaft. Die 
Anton was bijzonder muzikaal, hij 
bespeelde alle instrumenten; gitaar, 
banjo, ukelele, mandoline en in de 
fanfare een blaasinstrument. Voetbal-
len kon hij niet, dat was voorbehouden 
aan zijn broer Nol (Sparta). Muziek 
was niets voor mij, maar toen we een 
uitnodiging kregen om mee te doen 
aan de Dagblad Competitie, voetbal-
len dus, stond ik vooraan in de rij. 
Ondanks mijn jeugdige leeftijd mocht 
ik altijd meedoen.

De Dagblad Competitie
Er waren nogal wat kranten in de 
jaren ‘50; De Maasbode, De Tijd, Het 
Parool, het Rotterdams Nieuwsblad, 
NRC Handelsblad, Het Vrije Volk 
en de krant die bij ons gedrukt werd 
Dagblad Scheepvaart.
Zonder er om te moeten vragen, 
kregen we gelijk een keurige grijs met 

blauwe outfit. Bovendien, mijnheer 
Lans was bij elke wedstrijd aanwezig. 
Die competitie was bedacht door ie-
mand bij de NRC. Een kleine man met 
een hoge rug, het was geen sportman, 
maar een geweldig organisator. Als 
bestuurslid van de RVB kreeg hij alles 
voor elkaar; velden, scheidsrechters, 
EHBO. En we werden gelijk kampi-
oen, een jaar later weer, maar nu met 
grote overmacht.

Gezopen 
We gingen onder leiding van mijnheer 
Lans naar Café Blijdorp en mochten 
drinken wat we wilden. Aan het eind 
van de avond zei een aantal spelers: 
“Cas, jij moet me thuis brengen.” 
Voor mij werd het uiteindelijk Gerrit, 
onze aanvoerder. Hij moest naar zijn 
verloofde in de Voetjesstraat, vlakbij 
de Pleinweg waar ik woonde. Daar 
aangekomen stortte hij in het portiek 
in elkaar. De deur ging open en toen: 
“Gerrit vuile schoft, wat moeten de 
buren wel niet denken. Wat heb je alle-
maal gezopen?’’ En ik: “Hooguit twee 
of drie biertjes, toen werd hij ziek.” 
Jopie, zijn verloofde die ook bij Wyt 
werkte: “Gerrit lieverd je weet toch, 
dat je niet tegen alcohol kan. Kom 
gauw, dan bellen we de dokter.”

Rangorde
Een ding bleef mij dwarszitten. 
Kantoorpersoneel was weer hoger in 
de rangorde. Zo kon het gebeuren, 
dat een kantoormeisje van 16 jaar mij 
opdracht gaf bepaalde regels in een 
advertentie groter of kleiner te maken. 
Bij het 150-jarig bestaan in 1954 
kregen wij een extra weekloon, kan-
toorpersoneel een extra maandloon. In 
1955 was mijn leertijd over. Ik bezat 
toen een diploma als typograaf, 3e jaar 
avondacademie en ik nam ontslag.

Cas Driesen
caslaurie@hotmail.com

Drukkerij Wyt in die tijd
e schrijven de jaren 
vijftig. Als mijn 
ouders ergens een 

hoge hoed van op hadden, 
was dat wel van de grafische 
industrie. Drie kennissen wa-
ren chef in een drukkerij; Piet 
de Graaf bij Van Sijn, Jo Rol-
andus bij Stadler en Sauerbier 
en Tjird Spek bij de Gemeente 
Drukkerij. Zelfs in de grootste 
malaise nooit zonder werk.
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Het team van Wyt dat de Dagblad Competitie won

Bij Wyt zaten goede voetballers

Ode aan Koos Speenhoff

Na 55 jaar ben ik teruggekeerd 
in mijn geboortestad en woon 
nu in Ommoord, 21 hoog met 
een prachtig uitzicht op de 
stad. Jarenlang heb ik een 
aantal muziekboeken met lied-
jes van Koos Speenhoff van de 
ene verhuizing naar de andere 
meegesleept. Bij de laatste 
verhuizing is er veel kwijtge-
raakt, maar gelukkig niet die 
muziekboeken. Ik ben een 
groot bewonderaar van hem, 
zijn teksten zijn recht voor z’n 
raap, eerlijk, ontroerend en 
grappig.

Koos Speenhoff is 23 oktober 1869 
geboren in Kralingen, cabaretier/illus-
trator, door velen verguisd, maar nog 
meer door velen bewonderd om zijn 
rake woordkeus. Hij begeleidde zichzelf 
op gitaar en zijn vrouw Cesanne Prinz 
zong meestal de tweede stem. Zij traden 
op onder de artiestennaam ‘De heer en 
mevrouw J.H. Speenhoff’.

Op 3 maart 1945 is Koos Speenhoff 
bij een bombardement om het leven 
gekomen. Er zijn heel wat artiesten die 
later een lied van hem hebben vertolkt, 
zoals Adèle Bloemendaal, Boudewijn 
de Groot, Hans de Booij en Wim Son-
neveld, maar aan een heel album is 
nooit iemand toegekomen.
Door de coronapandemie, met het ver-
plichte thuisblijven en afstand houden, 
gingen feestjes waar ik regelmatig op 
mocht spelen niet meer door. Ik ben 
toen begonnen mijn lang gekoesterde 
wens de liedjes van Koos, zoals ik hem 
amicaal noem, nog eens goed door te 
lezen en heb, naar mijn mening, de 
sterkste stukken geselecteerd. Ik ben 
de liedjes gaan arrangeren en aan de 
opnames in mijn studio begonnen. In 
eerste instantie wilde ik twaalf liedjes 
opnemen, maar er waren zoveel leuke 
en goede liedjes bij dat ik maar door-
ging en uiteindelijk op twintig werken 
ben uitgekomen.
De liedjes van Speenhoff zijn na ruim 
honderd jaar nog steeds actueel en 
een cultureel erfgoed. Ze mogen niet 
worden vergeten. Ik hoop met het 
uitbrengen van mijn cd een steentje te 
hebben bijgedragen aan de herinnering 
van deze omstreden kunstenaar.

Aad Klaris
arti.produkties100@gmail.com
06-53778340

‘De weldaad van de boekdrukkunst overtreft ons voorstellings-
vermogen’ staat op deze bronzen plak ter gelegenheid van het 

150-jarig bestaan van Drukkerij Wyt
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Miniworld heeft nieuwe maquettes
Miniworld heeft niet 
stilgezeten in de 
afgelopen periode. 
Er is een aantal 
prachtige maquettes 
bijgekomen, zoals 
het KPN gebouw, de 
Nieuwe Maaskant 
en het Depot Boij-
mans. Ons Stadhuis 
is van verlichting en 
interieur voorzien. 
En bij het Stadhuis 
is een bijzonder mo-
numentje uit 1945 
geplaatst van ‘Aan 
Den Slag. Rotterdammers weten van Aanpakken’. Een monument om de stad te inspireren weer 
‘weder op te bouwen’. Ook toepasselijk in deze tijd, nu de stad weer open gaat na het afgelopen 
pandemiejaar. Extra tentoonstelling: in ons restaurant staan de miniaturen van de SBS6 serie 
‘Klein Maar Fijn’ tentoongesteld, waar Dido Geluk, teamleider van ons modelatelier, jurylid in 
was. Genoeg te zien dus! Zie elders op deze pagina voor de openingstijden.

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 Heritage Auction Europe 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 Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. 
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 minia-
tuurtjes in de kast, 
zijn die nog wat 
waard? En hebben 
die oude onder-
scheidingen 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 Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor 
een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. 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 opbren-
gen 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 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus
Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een brief ontvangen van het CBR, waarin staat dat 
u door een onafhankelijk oogarts aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken 
met maculadegeneratie, glaucoom of staar, ziet u minder dan gemiddeld of hebt u al langer dan 
tien jaar diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn er momenteel 
minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken 
wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogarts-
keuring. 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

Leefgoed Beeldentuin 2021 ook leuk Vaderdagidee
Het terrein van het Leefgoed bij de haven van Ver-Hitland aan de Hollandsche IJssel is ingericht 
met Beeldentuin 2021. Hier staan indrukwekkende beelden van 17 gerenommeerde kunstenaars 
zoals Gjalt Blaauw, Anton Vrede en Ineke van Dijk. U kunt de tuin gratis van woensdag tot en met 
zondag van 10.00-18.00 uur bezoeken. Leuk te combineren op Vaderdag met een Bourgondisch 
diner bij De Kas in de Beeldentuin. De Beeldentuin blijft open tot en met 31 oktober. Het à la carte 
Restaurant & terras De Dames op het Leefgoed is op dezelfde dagen geopend, zodat u daar kunt 
genieten van een drankje of een hapje.
Het prachtige Leefgoed ligt in de natuur naast Park Hitland op een kwartiertje van centrum 
Rotterdam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren is gratis. e-Bike opladen 
mogelijk. Reserveren, boeken, het menu en het activiteitenprogramma: Leefgoed.nl/agenda, of 
via telefoon 0180-323 414.

Vanaf vandaag

Miniworld Rotterdam is weer open!
Eindelijk! We mogen weer open en staan te popelen om weer bezoekers te ontvangen in onze prachtige 
miniatuurwereld vol met verhalen over Rotterdam van vroeger en nu. Dus komt u ook snel weer eens 
langs? Openingstijden: wo t/m vr 12-17 uur; za & zo 10-17 uur. www.miniworldrotterdam.com/010-
2400501.

Zaterdagen 3 en 10 juli

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De 
Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor 
verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oog-
arts: 3 en 10 juli. 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).

Tot en met 15 oktober

Leefgoed Beeldentuin 2021
De Beeldentuin op Leefgoed de Oli-
fant toont werken van 17 gerenom-
merde kunstenaars in een prachtige 
landelijke entourage. Gratis toegan-
kelijk. Leuk te combineren met een 
Bourgondisch vaderdagdiner bij De 
Kas. Groenendijk 325, Ver-Hitland, 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer 
info elders in deze krant en op 
Leefgoed.nl.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postze-
gelalbums 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 Heritage 
Auction Europe, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in 
deze coronatijd gewoon geopend. 
Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. 
Info: 030-6063944 of kijk op www.
ha-europe.com. Meer info elders op 
deze pagina.

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 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook 
in deze coronatijd gewoon geopend.

Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa 
in IJsselstein
Heritage Auction Europe 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. Ook in deze co-
ronatijd gewoon geopend. Kom langs en wie weet 
blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! 
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Larissa of Heleen: 0180-820244
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Rijnmond vanuit 
de wolken

De opvolger van 
‘Rotterdam vanuit 
de wolken’ is er: 
Rijnmond vanuit 
de wolken. Na 
het succesvolle 
luchtfotoboek met 
foto’s van Bart Hofmeester is er nu een soortgelijk boek 
samengesteld maar dan met foto’s uit Rotterdam en vooral de 
regio rond Rotterdam.

Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was spe-
cialist in luchtfotografie. 
Over zijn werk verscheen 
vorig jaar het boek ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’. 
En dat blijft nog steeds 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. Het boek is inmiddels 
aan de tweede druk toe.

Kejje da nie horih dan 
Het laatst verschenen boekje van schrij-
ver 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 versche-
nen boekjes Het Rotterdams ABC, Humor uit Rotjeknor en 
Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke illustraties. Hardcover 
en 128 pagina’s.

Wandbord Rotterdam als
paradijs

Een metalen wandbord met een leuke 
spreuk over Rotterdam: ‘In de hemel is 
het paradijs, op aarde hebben we Rot-
terdam’. Grappig voor in de keuken, in 
het werkschuurtje, de hobbykamer, het 
café of waar dan ook! Formaat 30 x 20 cm met 4 ophangogen. 
Netjes verpakt..

Rotterdam Oude en Nieuwe Wes-
ten Scheepvaartkwartier in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep de 
Does over het Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen de Westensin-
gel en de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen 
van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen van de 
Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de Spido rond-
vaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. Vele straten 
passeren de revue. Misschien ook die van u!

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (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.

De Natte T-Doek
De Natte T-Doek is 
terug! Al enige tijd was 
dit populaire product 
uitverkocht, maar er 
is een nieuwe voorraad binnen. Wees er 
snel bij, want ze vliegen de deur uit! Leuk als cadeautje voor 
verjaardagen, jubilea of als stille hint naar huisgenoten. Een 
ludieke theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de 
tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De kwalitatief hoog-
waardig gewoven theedoek met ophanglus is van 100 procent 
katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en voorzien van een 
banderol.

Rotterdam Zuidwijk in de 20e 
eeuw

Fer Huizer verzamelde in de loop der 
jaren een immens archief aan foto’s 
van Zuidwijk, de wijk waar hij zelf op-
groeide. Enthousiast geworden door de 
boeken van het echtpaar De Does over 
andere Rotterdamse wijken, besloot hij zelf ook zo’n boek 
over Zuidwijk te maken. Na een zeer grondige selectie bleven 
er ruim 200 foto’s over die de geschiedenis van Zuidwijk schit-
terend in beeld brengen.

Poffen
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-winke-
liers en hun kinderen een mooi 
beeld van het Noordereiland van 
weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en 
nostalgische privéfoto’s.

€ 39,95 € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 14.95

€ 29,95

€ 8,95 € 14,95 € 24,95

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten: 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam vanuit de wolken: (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €   7,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De gast uit het Rifgebergte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 21,99
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  14,95
Rotterdam Vreewijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  29,95

Bestelbon ‘t Winkeltje Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

 
     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:  

Ja, ik bestel:

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.
Let op! Oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig. Dinsdag 15 juni 2021
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dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 869dejongintra.nl/eegb31410-daagse busrondreis
Het Isle of Wight, Devon & Cornwall

vanaf p.p.

€ 579dejongintra.nl/ebwaa038-daagse busreis
Oostenrijkse en Zwitserse Alpen

vanaf p.p.

€ 739dejongintra.nl/ebprm0610-daagse busreis
Rondje om het Lago Maggiore

vanaf p.p.

€ 144912-daagse busrondreis
Het mooiste van Noorwegen

dejongintra.nl/eeno306

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 469dejongintra.nl/ebblk026-daagse busreis
De Vlaamse kust 

Schiedam, 
een historische 
belevenis

Inlichtingen en boekingen 
www.rondvaartenschiedam.nl

Vertrek- en aankomstplaats
De steiger naast Museummolen De Walvisch Westvest 229,  Schiedam

Schiedam, vaak nog een verborgen parel in het hart van het 
Rijnmondgebied, is vooral bekend om zijn jenevergeschiedenis 
maar ook om zijn authentieke binnenstad en havens. Maak kennis 
met Schiedam vanaf het water en vaar in fluisterende stilte langs 
imposante monumentale pakhuizen en distilleerderijen, authentieke 
bruggen, langs de hoogste molens van de wereld en langs historische 
schepen. De gids van de fluisterboot vertelt wat u onderweg ziet.

Afvaarten 
Vanaf 1 juni tot en met 31 oktober 2021
Dinsdag t/m zondag om 11.30, 13.30 en 15.00 uur
Duur rondvaart circa 60 minuten.

Tarieven
€ 8,00 per volwassene
€ 4,00 kinderen 4 t/m 12 jaar
Kinderen t/m 3 jaar gratis (op schoot geen eigen zitplaats)

Kaartverkoop 
l  I-punt de Waag Lange Kerkstraat 39 Schiedam 010-4733000
l  Aan de kassa in Museummolen de Walvisch (vol is vol)

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

598,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOR, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
LEDER 

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

IEDERE DAG ANDERS!

Wij hebben de baan die jij zoekt!
Leuk werk, leuk team, werk wat er toe doet!

Kun jij begeleiden en organiseren?

Solliciteer dan nu voor de uitdagende functie 
van meewerkend voorman/ vrouw 

bij de leukste Kringlooporganisatie van Nederland!

Check de complete vacature op www.opnieuwenco.nl/vacatures
Stuur jij vandaag nog je motivatie en CV naar vacature@opnieuwenco.nl?

Of bel voor meer info met Gerda van Afdeling Personeelszaken: 078-6417945 
en wie weet hoor je dan zo snel mogelijk: “Je bent aangenomen!”
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Elke ochtend om kwart over zeven, 
zes dagen per week, haalde mijn vader 
zijn fi ets uit de stalling, schoof voor 
de deur zijn tas met boterhammen 
over een haak aan de bagagedrager, en 
mengde zich in het drukke fi etsver-
keer, op weg naar het kantoor waar hij 
geacht werd om acht uur aan het werk 
te zijn.
Op mijn zevende wist ik dat kantoor 
te vinden. Na schooltijd liep ik 
er naartoe, een dik uur wandelen. 
Telkens hield ik stil voor etalageruiten 
en halfopen werkplaatsen. Behangers 
die rollen papier op maat sneden. De 
slager die een bebloede cape met witte 
capuchon droeg en op zijn nek een 
half paard de winkel binnen sjouwde. 
In de voorkamer van een huis zat de 
horlogemaker met zijn loep in één oog 
geklemd uurwerken te repareren. Ver-
derop passeerde ik de fotostudio waar 
zwart-witte bruidsparen en portretten 
van gelukkige gezinnen voor het raam 
hingen. Stallen met koetsen waar 

het stonk. Glassnijders. Kleermakers 
die met grote scharen lappen stof in 
stukken knipten (ik dacht dat naaien 
iets voor vrouwen thuis was, maar 
je verdiende er dus ook geld mee). 
Kolenboeren. Chinezen, die je door 
een kier in het halfdonker loempia’s 
kon zien vouwen. Een garage waar be-
grafenisauto’s in de was werden gezet. 
En fi etsenmakers die frames in elkaar 
stonden te lassen of spaken in een wiel 
aan het vlechten waren. Daar bleef ik 
het langst naar kijken. Het leek mij dat 
ik die dingen ook zou kunnen leren.

Spitsuur
Naarmate ik dichter in de buurt van 
mijn vader’s kantoor kwam en het 
eind van de middag naderde, werd het 
langzaamaan spitsuur op straat. Trams 
met steeds vollere tussenbalkons, huis-
vrouwen die met zware tassen zeulend 
van de markt kwamen, bedrijfsbussen 
met havenarbeiders, café’s waaruit 
de oudere biljarters op dat tijdstip 

verdreven werden door een jonger en 
luidruchtiger publiek.
Meestal was ik iets te vroeg bij het 
kantoorgebouw en zat ik op een 
stoepje tegenover de uitgang te wach-
ten tot mijn vader tevoorschijn zou 
komen. Dan zag je de vermoeide kop-
pen van vertrekkende kantoorklerken 
in pak, meisjes van de typkamer op 
hun ongemakkelijke schoenen, man-
nen met halfl ange blauwe stofjassen 
die bundels oud papier op een bakfi ets 
laadden, schoonmaaksters die met 
hun schorten voor alvast naar binnen 
gingen, en dan, eindelijk, was daar 

mijn vader.

Achterop
Zonder om zich heen te kijken daalde 
hij meteen af naar de kelder naast de 
uitgang. Dat was voor mij het sein 
over te steken en te wachten tot hij 
zijn fi ets over het randje langs de 
trap naar boven had gereden. “Mag 
ik achterop?”, vroeg ik. Als hij geen 
lekke band had waardoor we in zo’n 
geval moesten lopen, tilde mijn vader 
mij op de bagagedrager en reden we 
samen naar huis.

Stiekem staan 
Er zaten uitklapbare voetsteuntjes op 
de staande achtervork en ik moest van 
mijn vader in de bochten meeleunen. 
Dat had ik gauw onder de knie. Nadat 
ik het andere kinderen had zien doen, 
probeerde ik achter de rug van mijn 
vader in de bochten stiekem rechtop te 
staan. Ik kon niet wachten tot ik zelf 
zou mogen fi etsen.

Gerard van Reekum
06-54373579
reekum@gmail.com  

Ontdekkingsreis langs werkend Rotterdam
In de straat waar ik opgroeide waren vier fietsenstallingen, niet 
ongewoon voor die tijd. Mensen verplaatsten zich lopend of per 
fiets, naar hun werk, naar school, voor boodschappen of familie-
bezoek. Overdag stonden fietsen tegen de gevel of een lantaarn-
paal gestald, ‘s avonds werden zij achter slot en grendel wegge-
borgen op hun gehuurde plaats in getimmerde rekken achter een 
winkel of in een souterrain.

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 honderd-
duizenden negatieven werd een 
fraai fotoboek samengesteld. In 
Museum Rotterdam was in het 
voorjaar van 2021 een foto-ex-
positie gepland van het werk van 
Bart Hofmeester en zijn bedrijf 
AeroCamera. Het museum is 
echter gesloten. In De Oud-Rotter-
dammer publiceren we in samen-
werking met Watermerk BV 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 anek-
dote of wetenswaardigheid.  

 Het passagiersschip Cunard Ambassador passeert door de Koningshaven de openstaande Koninginnebrug en de Hef op 17 september 1972 (C)Roel 
Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl
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Welke digitale sporen laat u na?
Laat u informeren tijdens het webinar ‘digitale nalatenschap’ 

Goetzee

Na een overlijden breekt er voor 
nabestaanden vaak een moeilijke tijd aan. 
In een periode met veel verdriet moet er 
van alles worden geregeld. De uitvaart, 
maar ook allerlei praktische, financiële, 
juridische en administratieve zaken.  
En tegenwoordig moeten ook steeds 
meer digitale zaken worden afgewikkeld. 
Weet u welke digitale sporen u allemaal 
achterlaat? En wat kunt u nu al regelen 
voor als u er later niet meer bent?

Digitale sporen
In de huidige tijd laten wij allemaal onze  
digitale sporen achter. Dit zorgt bij 
overlijden voor nieuwe vragen. Mag de 
vinger van uw dierbare gebruikt worden 

om een telefoon te ontgrendelen? 
Welke rechten hebben nabestaanden op 
abonnementen, accounts en e-mails van 
de overledene? En hoe zit het met uw 
privacy als u er zelf niet meer bent?

Webinar digitale nalatenschap
Om u meer inzicht te geven in de digitale 
erfenis, organiseert Tim Koelink, register 
uitvaartverzorger bij Goetzee DELA, een 
webinar over dit onderwerp. Deze online 
themabijeenkomst wordt gepresenteerd 

Al ruim tachtig jaar helpt coöperatie 
DELA een afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. In heel 
Nederland staan onze teams van 
uitvaartverzorgers voor u klaar. Voor 
leden en ieder ander. Want bij DELA 
geloven we dat we er zijn voor elkaar. 

praktische tips om u nu al aan het denken 
te zetten. Ook kunt u tijdens het webinar 
uw eigen vragen stellen.

Voor iedereen
Graag nodigt Tim u uit voor deze online 
themabijeenkomst. U bent van harte 
welkom, ook zonder DELA-verzekering. 
Deelname is gratis en vrijblijvend.  
Het webinar vindt plaats op woensdag 30 
juni van 19.30 tot 20.30 uur.

Advertorial

door Sander van der Meer. Hij is expert 
op het gebied van digitale nazorg en ook 
bekend van radio en tv. Sander vertelt 
u over onder andere de digitale erfenis, 
online nalatenschap en dierbare data 
op apparatuur of in de cloud van een 
overledene. Ook gaat hij in op de wet- en 
regelgeving en de (on)mogelijkheden 
in deze digitale tijd. Een levendige 
presentatie waar emotie en humor elkaar 
afwisselen. Met actuele voorbeelden en 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via  
dela.nl/webinar30juni. U ontvangt dan 
een link om aan deze themabijeenkomst 
deel te nemen. De uiterste aanmelddatum 
is zondag 27 juni. 

Voor meer informatie over dit webinar, 
kunt u contact opnemen met Marie-Louise 
van der Weiden via 06 53 54 55 14 of via 
webinar@dela.org.

Autobedrijf SELS
Edisonweg 16a - Alblasserdam - Tel 078-691 40 88

www.autobedrijfsels.nl - info@autobedrijfsels.nl

EMOTION

NEW

Diverse modellen. 
Direct uit voorraad leverbaar.

STOP MET ZOEKEN
Instappen en wegwezen.

Autobedrijf SELS
Edisonweg 16a - Alblasserdam - Tel 078-691 40 88Diverse modellen. 

Gratis haal- en brengservice 
voor onderhoud en verkoop

Gratis demonstratie op locatie

Gratis levering op locatie
van uw nieuwe of gebruikte brommobiel
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decor. Door de gladheid was er 
weinig grip op het voorwiel van de 
melkkar. Van de klanten kregen we 
dan de as van hun kolenkachel om 
een spoor te maken voor het rijden. 
Ook stonden we in de deuropening 
nogal eens gekregen warme soep 
te lepelen. Onze moeder had soms 
tranen in haar ogen als we weer de 
koude in gingen, ook al deden we 
dit helemaal vrijwillig. We droegen 
kranten onder onze kleding tegen 
de kou. Onze wijk was in twee 
delen verdeeld; het ene was voor 
Marinus Wessels, het andere voor 
Jaap Oudenaarde, die in dienst 
was van Wessels. Het deel van 
Wessels begon bij de lage huisjes 
op de Bree en daarna gingen we 
verder op de Randweg, vanaf 
bakker Jansse richting de Bree 
tot de Randstraat. Vandaar gingen 
we de Van Malsenstraat in voor 
het gedeelte vanaf de Randstraat 
richting de Walravenstraat. Daarna 
was de Hendrick Croesinckstraat 
aan de beurt. Volgens mij deden we 
dan als laatste de Adriaen Nimants-

straat.’’

Melkbussen
Kuling herinnert zich ook: “Jaap 
Oudenaarde begon op de hoek van 
de Groene Hilledijk en de Adriaen 
Nimantsstraat en ging daarna 
rechtsaf de Walravenstraat in. Ver-
volgens de Janne Bouwensstraat, 
de Van Malsenstraat, Randstraat, 
rechtsaf de Randweg op waar 
Feyenoord-voetballer Hans Kraay 
woonde. Daarna werd nog de 
winkelkant van de Bree gedaan tot 
aan de Groene Hilledijk. In de Ka-
meliastraat was het depot, waar we 
al onze melkproducten ophaalden, 
zoals losse melk, fl essen melk, vla, 
yoghurt, slagroom e.d. Aan het eind 
van de dag leverden we hier alles 
weer in voor de koelcel, ook de 

lege fl essen. Daar werden tevens de 
melkbussen schoongemaakt, waar-
aan in verband met de hygiëne veel 
werk werd besteed. Deze melkbus-
sen hadden een vaste tap voor 
twee keer een halve liter. Deze tap 
bevroor vaak in de wintermaanden 
en werd dan ontdooid door er een 
brandende krant onder te houden. 
In de stalling in de Lavendelstraat 
werden de accu’s van de karren ‘s 
nachts opgeladen voor de volgende 
rit. Hier waren ook artikelen als 
eieren en boter opgeslagen. Toen 
Wessels stopte zijn mijn broer en 
ik verder gegaan in een depot aan 
de Adriaen Nimantsstraat, waar we 
op zaterdag bij ziekte als invaller 
zelfstandig een wijk bedienden. Dit 
heb ik tot mijn 17e/18e jaar vol-
gehouden. Het was een fi jne tijd, 

waarin ik veel leuke dingen heb 
meegemaakt. Regelmatig vertel ik 
mijn kleindochters over mijn leven-
dige ‘melkboerverleden’.”

Kentekenplaat
Linda Berczki (j.a.korf@kpnmail.
nl) mailt: “Ik heb het artikel ‘Pas 
knuffelen na wasbeurt’ in De 
Oud-Rotterdammer van 18 mei 
met belangstelling gelezen. De 
tekst bij de foto van het meisje 
met de gebroken arm uit 1947 lijkt 
me als verzamelaar/kenner van 
nummerborden niet geheel juist. 
Het kenteken van de auto waar het 
meisje naast staat dateert namelijk 
uit 1954 of later. Het kenteken, 
beginnend met RG, is namelijk in 
1954 uitgegeven. Hetgeen betekent 
dat de foto pas vanaf dat jaar kan 
zijn gemaakt. Zoals wellicht be-
kend waren voertuigen in 1947 nog 
voorzien van provinciale kenteken-
platen. Die niet aan een voertuig 
was gekoppeld, maar aan een 
persoon. Vanaf 1 januari 1951 is 
gestart met het huidige, anonieme, 
systeem van kentekenplaten. Die 
gekoppeld zijn aan het voertuig. 
Tot en met 1955 was het overi-
gens nog wel toegestaan met een 
provinciale kentekenplaat (nieuwe 
stijl) te rijden.’’

Hongerwinter
De belangstelling voor het boekje 
‘Annies barre tocht in de Honger-
winter’ is goed. Het is een ruime 
samenvatting van de tien pagina’s 
die dit voorjaar in De Oud-Rotter-
dammer zijn afgedrukt. De inhoud 
gaat over de verschrikkingen die 
de Charloise schoonzussen Annie 
en Rini van der Meulen hebben 
doorgemaakt in januari 1945 op 
hun zoektocht naar voedsel in de 
Achterhoek. Annie hield een dag-
boek bij en haar bijzondere script 
kwam in 1985, veertig jaar na het 
tekenen van de vrede, boven tafel. 
Van het 76 pagina’s tellende boekje 
is een kleine oplage gedrukt. Er is 
nog een beperkt aantal beschikbaar. 
Het kost 14,95 euro en is te koop 
via Sjaan Horeweg (010-4154419 
of 06-18848646) of reinwol@
outlook.com

Ridderkerker Henk Kuling (hkuling@chello.nl) zag zijn levenslicht in 1952 in de Van Malsen-
straat, in de Walravenbuurt van Rotterdam-Zuid. Hij memoreert: “Toen ik kind was, had onze 
melkboer een ‘ijzeren hond’ van Spijkstaal en beide hadden op mij veel aantrekkingskracht. 
Er kwam een tijd dat mijn jongere broer en ik hem gingen helpen op zaterdag.” 

“Dat betekende lege fl essen aanpak-
ken en die in de melkkar gesorteerd 
plaatsen in kratten. Van eerst ‘af en 
toe’ helpen, werd het al gauw een 
‘vaste baan’ op de schoolloze zater-
dag. Altijd, het hele jaar door. Vooral 
de wintermaanden vormden steeds 
een heel aparte tijd. Veel sneeuw en 
ijs en gladde wegen bepaalden het 

 1) Poseren voor een mooi 
plaatje door een mooie vrouw bij 

een mooie auto op de Riederlaan 
omstreeks 1955. Foto verzameling Rein 

Wolters   

 Kolenas voor 
de melkboer   

 3) Wie kent deze drie Riederlaners? Foto verzameling Rein Wolters   

 2) Ex-melkboer Henk Kuling vertelt zijn kleindochters Caitlin (16, links) en Meghan (14) 
graag verhalen van zijn melktijd. Foto fam. Kuling   

Sint Salaria
Het was 1964 en ik was geslaagd 
voor mijn mulo-examen. Na maan-
den van blokken, dacht ik eerst 
maar eens even helemaal niets 
te doen. Mijn moeder had daar 
andere ideeën over en ‘zeurde’ 
steeds aan mijn hoofd, dat ik nu 
toch echt eerst maar eens een 
baan moest zoeken.

In het plaatselijke krantje zag ik een 
advertentie van Niehuis en Van den Berg, 
scheepsreparatiebedrijf in Pernis, met dok-
ken, machinehal en bankwerkerij. Zij vroe-
gen iemand voor de postafdeling. Ik schreef 
een sollicitatiebrief én werd uitgenodigd. 
En ja hoor, ik kreeg de baan. Tegen mijn 
moeder zei ik: “Het is geregeld, in augustus 
ga ik bij Niehuis en Van den Berg werken, 
nu ga ik weer vakantie houden.”
Als het even wat rustig was op de postafde-
ling, sprong ik bij op andere afdelingen. 
Zo leerde ik het bedrijf goed kennen: de 
afdeling correspondentie (nog met telex-
machines), de receptie, de tekenkamer en 
de loonafdeling. Hier stonden grote zware 
machines, waar je van die hele grote vellen 
papier in moest draaien en dan per werkne-
mer de gegevens van de afgelopen maand 
moest invoeren, zodat het salaris berekend 
kon worden. Deze grote vellen papier waren 
in strookjes geperforeerd en uiteindelijk 
stopte de boekhouder deze, met de salaris-
gegevens per werknemer én gepast geld, in 
die beruchte bruine zakjes (ik weet de naam 
er ook niet van). Aan de voorkant zat een 
doorzichtig venstertje, zodat de naam van 
de betreffende werknemer te lezen was. Stel 
je voor hoeveel contant geld er zo tegen het 
eind van elke maand in de kluis lag. Alles 
afgepast, tot op de centen. Volgens mij voor 
wel een paar honderd man.
Als het betaaldag was, Sint Salaria zeiden 
wij, lagen de zakjes op alfabetische volg-
orde in de kamer van directeur Van den 
Berg uitgestald. De receptie belde dan per 
afdeling de chef en dan mochten we naar 
beneden lopen om ons salaris in ontvangst 
te nemen. De directeur kende bijna iedereen 
persoonlijk, want als je binnenkwam, 
hoefde bijna niemand zijn naam te noemen. 
“Van Rotterdam”, zei hij, pakte het bruine 
zakje en overhandigde het mij. Ik zei dan: 
“Dank u wel” en verliet de directiekamer. 
Dat was heel erg tegen mijn principes, want 
ik vond, dat hij míj moest bedanken. Ik had 
immers een maand gewerkt voor het geld.
Later ging het bedrijf over op giraal geld. 
Iedere werknemer kreeg een girorekening 
bij de Postbank. Het leuke hiervan was, dat 
jouw girorekening net met 1 nummer (het 
laatste uiteraard) verschilde van je collega. 
Ik heb die rekening uit nostalgische over-
wegingen heel lang gebruikt. Het idee dat 
je met zo veel collega’s van vroeger bijna 
dezelfde girorekening had!
Later werd de Postbank overgenomen door 
ING. Nadat men zich daar van die extreem 
hoge bonussen ging toedelen, heb ik met 
spijt in mijn hart mijn allereerste bankre-
kening opgezegd. Het nummer kan ik nog 
steeds dromen!

Ineke van Rotterdam
wvanrdam@gmail.com  
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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig boek samen over het Crooswijk van 
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90 
werden er hele straten gerenoveerd en 
afgebroken, net als de Barbarakerk en 
de Koninginnekerk. Mooie illustraties 
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin 
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep 
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt 
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

Rotterdam Pendrecht Wielewaal 
in de 20e eeuw
In dit boek over de wijk Pendrecht en 
Wielewaal voeren Tinus en Bep de Does 
ons langs alle delen van deze wijk van 
Rotterdam waarvoor in 1953 de eerste 
palen van de eerste huizen werden ge-
slagen. Ook dit is weer een mooi boek 
vol illustraties geworden. Het geeft een leuk overzicht van wat 
er in de afgelopen eeuw in dit deel van de Maasstad allemaal 
gebeurde. Van de aanleg van de Singe tot het verpleeghuis 
Slingedael en van de speeltuin in Wielewaal tot het landhuis 
De Oliphant.Aandacht is er natuurlijk ook voor de komst van 
metrostation Slinge, waarvoor op 24 april 1968 de eerste paal 
werd geslagen.

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotter-
dam-zuid dat we nu vooral kennen van 
het winkelcentrum Zuidplein, maar 
na het bombardement van 1940 werd 
gebruikt voor de bouw van noodwo-
ningcomplex het Brabantse Dorp aan 
het Zuidplein. Een dorp met een cultureel centrum, een kerk en 
diverse verenigingen, dat in de jaren ‘60 werd afgebroken. Ook 
aandacht voor o.a. het Ikazia-ziekenhuis.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Rotterdam Delfshaven Schie-
damseweg en omgeving in de 
20e eeuw
Een mooi boek over Delfshaven en de 
Schiedamseweg, dat aan de hand van 
foto’s ontwikkelingen in dit deel van 
Rotterdam in de 20e eeuw beschrijft. 
Zwarte bladzijde: het bombardement 
in 1943. De geallieerden bombardeerden bij vergissing niet de 
werf Wilton Feijenoord en omliggende havens, maar een deel 
van Bospolder Tussendijken en de Schiedamseweg. Aandacht 
ook voor bezienswaardige panden in het oude Delfshaven.

Rotterdam Feijenoord Noorder-
eiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk 
fotoboek over de wijk Feijenoord en 
het Noordereiland en de gebeurtenissen 
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is 
er voor de komst van verkeersverbin-
dingen en bruggen. En natuurlijk ook 
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had, 
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend 
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdam-
mer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

Rotterdam Oude en Nieuwe 
Westen Middelland Dijkzigt 
Scheepvaartkwartier in 20e 
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam 
van de linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerde-
rijen van weleer. In het boek ook aandacht voor het dem-
pen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de 
Spido rondvaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. 
Vele straten passeren de revue. Misschien ook die van u!

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

Weer een pracht boek van Tinus en Bep 
de Does, deze keer over Rotterdam IJs-
selmonde. Aan bod komen onder andere 
de komst van de Van Brienenoordbrug, 
het koetshuis van modekoning Theo 
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadi-
onweg, de suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van 
Piet Smit en nog veel meer. Een boek vol momentopnames van 
mensen en gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden 
zijn.

Rotterdam Tuindorp Vreewijk De 
Vaan Valkeniersbuurt in de 20e 
eeuw
Weer een bijzonder exemplaar in de 
serie wijkenboeken van Tinus en 
Bep de Does. Ditmaal over tuindorp 
Vreewijk en omgeving. Een wijk met 
een bijzondere geschiedenis, mogelijk 
gemaakt door havenbaronnen die de arbeiders bete- re 
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes 
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momen-
ten van afgelopen eeuw naar voren.

Renesse veranderingen in de 
20e eeuw

Veel Rottterdammers kennen het van 
hun vakanties van vroeger en nu: 
Renesse in Zeeland. Als er één dorp 
op Schouwen-Duiveland drastisch 
veranderd is, afgelopen eeuw dan is het 
wel dit leuke plaatsje, dat begin 1900 nog maar 
590 inwoners telde. Schrijver Henk Blom laat in dit boek aan 
de hand van foto’s zien hoe Renesse was en langzaam werd tot 
wat het nu is. Voor bezoekers van de badplaats zullen er veel 
herkenningspunten in voorkomen!

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 14,95

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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Telefoon: 
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Penschets
Ik heb een penschets gevonden van de 
Maas in Rotterdam, de Maasbrug en 
het Witte Huis anno 1935, wat ik uit 
die penschets haal. Heeft iemand daar 
interesse voor? Ik hoor graag van u.

N. Windhorst
nelhoorn@kpnplanet.nl

Rijmpje
Mijn vader had vroeger een spelletje, 
dat gedaan werd met een hand met ge-
spreide vingers op tafel. Daar hoorde 
een rijmpje bij, dat ging als volgt:
“Wedden wedden wedden
Om een glaasje bier….
Bij dat -wedden wedden wedden- 
werd de duim drie keer toe opgetild 
en bij -om een glaasje bier- werd de 
wijsvinger tot drie keer toe opgetild. 
Dat optillen van duim en wijsvinger 
werd herhaald op twee vervolgregels 
van het rijmpje, die ik helaas niet meer 
weet. Dan begon het -wedden wedden 
wedden om een glaasje bier- opnieuw, 
ook nu weer met de twee vervolgre-
gels die ik niet meer weet, maar dan 
werden achtereenvolgens de wijsvin-
ger en de middelvinger opgetild. Op 
die manier werden vervolgens alle 
vingers afgewerkt, de middelvinger 
met de ringvinger en de ringvinger 
met de pink, de moeilijkste vingers 
om op te tillen. Misschien heeft mijn 
vader dat spelletje en het rijmpje zelf 

bedacht, dan weet niemand natuurlijk 
hoe de twee vervolgregels zijn. Maar 
misschien was het toen (jaren 50?) een 
(populair) spelletje dat meer mensen 
deden. Dan is er misschien ook 
iemand is die nog weet hoe het rijmpje 

verder ging. Ik ben er benieuwd naar.

Elma Schreuders – Voorschuur
06-33137477
whoops@kabelfoon.nl

Huzaren van Boreel
Een oud-bewoner en Indiëganger in 
ons tehuis zong altijd een liedje, dat 
ongeveer zo ging: “Wij zijn van het 
zevende esquadron, wij laten ons niet 
kisten. Niets is ons teveel, wij zijn de 
Huzaren van Boreel!”
Hoe ging dit lied nu precies?
En het tweede lied ging ongeveer zo: 
“Heb je de hele dag gelopen, kassie 
an. In de Oost is niks gedaan, kassie 
an. Heb je de hele dag gezweten, krijg 
je rooie rijst te vreten...”
Wie kan hier ‘kaas’ van maken? Ik 
hoor, lees of zie het wel!

Joop den Ouden
06-19682831
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam

Postzegels
Postzegelverzamelingen gezocht. 
Tegen betaling. Bel mij voor meer 
informatie.

C. Cruijssen
Spijkenisse
06-20457388

Molenboeken en ansichten
Wegens gebrek aan ruimte molenboe-
ken en ansichten te koop. Belangstel-
ling? Bel mevr. G. Kramer, 010-
4803501.

Gezocht Lientje Barning
Ik zoek Lientje Barning (meis-
jesnaam). Toentertijd uit de Van 
Rijnstraat, nu zou ze wonen op de 

Crooswijkseweg, volgens zeggen 
ergens naast een apotheek, maar heeft 
nu waarschijnlijk een andere achter-
naam. Zij kwam nogal eens bij ons in 
de Fabriekstraat. Ik zou graag willen 
weten hoe het nu met Lientje Barning 
gaat. Graag bellen met

Joop Brohm
06-15296670
kroezenjd@gmail.com

Kennismaking (1)
Leuke nette man, 76 jr., slank, zoekt 
kennismaking met nette dame voor 
huiselijke gezelligheid, goed gesprek, 
om op basis van respect, begrip en 
genegenheid een waardevolle vriend-
schap op te bouwen.
Reageren kan naar: De Oud-Rot-
terdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel onder 
vermelding van briefnummer 701.

Kennismaking (2)
Slanke blonde dame zoekt kennisma-
king met beschaafde heer. Niveau, 
zacht karakter, in bezit van auto. Niet-
roker. Voor reizen etc. en ook gezellig 
thuis. Vriendschap of relatie. 75-81 
jaar. Rondom Spijkenisse. Reageren 
kan naar: De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel onder vermelding van 
briefnummer 702.

Rob de Tombe
Wij zijn op zoek naar Rob de Tombe. 
Geboren op de Aelbrechtskade Rot-
terdam (10 september ca. 1960). Zoon 
van Bram de Tombe en Anneke Mink.

Leny en Fred Mink
lenyenfred@chello.nl

Wandelgroepen
Stichting SPAL is weer gestart met 
alle wandelgerelateerde groepen. Het 

gaat om sportief wandelen, nordic 
walking en wandel je fit extra. Wan-
delgerelateerde mogelijkheden zijn 
op dinsdag om 09.30 tot 10.30 uur het 
nordic walking aanleren – verbeteren. 
Dinsdag 13.00 uur mantelzorgers 
via SWA. Woensdag 09.30 tot 10.30 
uur Wandel je Fit-training met vrije 
keuze nw of sw. Donderdag 09.30 uur 
week Wandel je Fit-tocht tussen de 7 
en 8 kilometer. Donderdag 11.30 tot 
12.30 uur Wandel je Fit-extra. Extra 
aandacht voor bijvoorbeeld mensen 
die motorisch zwakker zijn door wat 
lastige gebreken aan en met hun li-
chaam. Vrijdag om 09.30 tot 10.30 uur 
het nordic walking aanleren – verbete-
ren. Zondag 10.00 uur week Wandel je 
Fit-tocht tussen de 7 en 8 km.
Al deze activiteiten vinden plaats 
vanaf het Lokaal aan de Albrands-
waardsedijk 180 in Poortugaal, nabij 
jachthaven Rhoon. Meer informatie 
Aad Wijntjes 06-46226208 of www.
sportbalans.nl

Wandelen bij maanlicht
Samen lopen in het donker. De maan 
verlicht je pad. Je loopt door in stilte 
gehulde bossen, over smalle paadjes 
en langs de maanverlichte Kralingse 
Plas. Je laat alle beslommeringen 
achter je. Je laat je verrassen door wat 
je beleeft. Door de duisternis komen 
al je zintuigen op scherp te staan. 
Door het stil-zijn hoor je nieuwe 
geluiden – om je heen én in jezelf. 
Je overdenkt. Elke volle maan heeft 
zijn eigen thema, vragen helpen je op 
weg. Je deelt wat licht en donker voor 
je betekenen. De wandeling is op 25 
juni om 22.00 uur. Kijk voor kosten, 
aanmelding en achtergrondinformatie 
over verzamellocatie op https://www.
iederal.nl/vollemaanwandeling-op-
25-juni-2021-in-rotterdam/ De avond 
wordt georganiseerd door iederal.

Rietje Kamp gezocht

Ik ben op zoek naar Rietje Kamp. Zij woonde in 1975 in Ridderkerk. Haar 
ouders zijn Jan en Neeltje Kamp, geboren rond 1913. Zij woonden aan de 
Schulpweg in Rotterdam-Zuid. Later in de Van Brakelstraat in Rotterdam-
Centrum. Zij hadden een groentenzaak. Neeltje en mijn moeder waren 
vriendinnen. Mijn moeders naam is Corrie van Dam. In 1976 is Neeltje met 
kleinkind en mijn moeder op bezoek geweest bij mij op mijn vakantieadres. 
De foto bij deze oproep is van ongeveer 1950. Wie meer informatie kan 
geven over Rietje, mag contact met mij opnemen!

Lucie Halvax-van Dam
0186-618262
ral.halvax@planet.nl

Jaenette Maclenborough
Wij zijn op zoek naar Jaenette Maclenborough, geboortedatum 3 januari 
1961. Zij woonde in de jaren tachtig in de 1e Middellandstraat in Rotterdam 
en vanaf ongeveer 1993 in de Mackaystraat in Rotterdam

Ronald en Lucie Halvax
Oud-Beijerland
0186-618262
ral.halvax@planet.nl

Twee vriendinnetjes
Hier zit (links op de foto) mijn moeder Nelly van Duin met een vriendinnetje 
op de stoep van haar ouderlijk huis aan de Mathenesserdijk 18b in Rotter-
dam-Spangen. De foto moet van begin jaren dertig zijn. De enige verhelde-
ring die ik kan geven is dat het meisje met haar achternaam Van Walraven 
zou heten. Ik zou het leuk vinden als haar vriendinnetje van toen door iemand 
wordt herkend, zodat ze weer beiden hun naam hebben.

Bert Luijendijk
Krimpen aan den IJssel
bert.luijendijk@hetnet.nl

Oproepjes 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.
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Vindersloon
Even een reactie op het verhaal ‘Vin-
dersloon’ in De Oud-Rotterdammer 
van 18 mei 2021. Bah, wat een 
inhalige en brutale actie om je eigen-
handig 5000 gulden toe te eigenen 
van de inhoud van een gevonden tas 
met daarin 51.000 gulden. Toevallig 
kom ik ook uit Bergschenhoek en heb 
agent Langendoen gekend. Hij had 
toch beter moeten weten, dat je niet 
zomaar en zonder toestemming van de 
eigenaar van de tas 5000 gulden kan 
pakken als vindersloon. In mijn ogen 
heeft de heer Verveer met medeweten 
van agent Langendoen zich schuldig 
gemaakt aan diefstal, namelijk het 
wederrechtelijk toe-eigenen van enig 
goed dat aan een ander toebehoort, 
oftewel het zonder toestemming 
meenemen van iets dat niet van jou 
is. In 1972 was 5000 gulden heel veel 
geld en ik begrijp ook eerlijk gezegd 
niet dat het bedrijf, die eigenaar 
van de verloren tas met geld, geen 
aangifte heeft gedaan. Kennelijk uit 
schaamte hebben ze de zaak laten 
rusten, maar dat neemt niet weg dat de 
manier waarop de heer Verveer zich 
schaamteloos de 5000 gulden heeft 
toebedeeld niet de schoonheidsprijs 
van eerlijke vinder verdiend. 

René den Outer
rene.denouter@delta.nl

Paard van de melkboer
Bij de Albert Heijn in Hoogvliet nam 
ik een tijdje geleden De Oud-Rotter-
dammer mee en las een artikel over 
een melkboer met paard en wagen. 
Ook ik herinner me dat lang geleden 
de melkboer met paard en wagen door 
de straat kwam. M’n moeder nam 
altijd veel melk, dat toen nog los in 
de pan werd gedaan. We woonden in 
de Clementolstraat. Dat was bij de 
Molenvliet en de Jan Vrijlandsingel. 
Op die singel kon je vroeger heel goed 
schaatsen. Dat paard van de melkboer 
kreeg van mijn moeder wel eens een 

boterham met suiker. M’n zus is door 
het paard getrapt. Ze stond misschien 
veel te dichtbij. Het paard stond ook 
geregeld te knabbelen aan de heg. 
Daarom mocht m’n moeder hem niets 
meer geven. Dat had nog een reden. 
Ik hoor m’n moeder nog vertellen en 
lachen, omdat dat paard achterin de 
straat al naar voren begon te lopen om 
bij ons te komen voor z’n traktatie.

A Scherpenisse
Starckplein 7
3211 BK Geervliet

Paella
 Wij gingen met onze vouwwagen 
kamperen in de buurt van Barcelona. 
De camping was goed bezet en aan de 
vele tenten hingen briefjes. Wat bleek? 
Er was een congres van Jehova in het 
stadion van Barcelona. ‘s Morgens 
gingen de ouders naar het congres en 
oma paste op. Naast ons stond hun 
tent en oma was aan het kokkerellen. 
De geur kwam onze kant op. Oma 
maakte een grote pan paella. Ze kwam 
onze kant uit voor een praatje. Zij 
kwamen uit Madrid en waren hier 

voor het congres. Zij kwam met een 
pannetje om ons te laten keuren. Een 
leuke herinnering aan een vakantie in 
Spanje in 1990.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com  

Caravan
In de zomer van 1988 kochten wij 
een tweedehands caravan en onze 
vrienden een vouwwagen. In de voor-
jaarsvakantie gingen we voor de eerste 
keer kamperen op Camping de Herts-
hoorn, in Garderen op de Veluwe. De 
campingbaas begeleidde ons naar een 
veld, waar wij onze mooie ‘huisjes’ 
konden gaan installeren. Wij hadden 
het helemaal voor elkaar, dachten 
we. De campingbaas kwam even 
langs, keek verbaasd en zei: “Meneer 
Breuer ik had gedacht dat u naast uw 
vriend zou gaan staan. Op de plaats 
naast hém.” Waarop ik zei: “Dát is 
mooi zeg, ik heb zojuist mijn voortent 
helemaal klaar.” Waarop hij lachend 
zei: “Díe moet toch weer afgebroken 
worden, want die zit binnenstebui-
ten.” Met een bulderende lach fi etste 

hij weer weg, mij verbouwereerd 
achterlatend. Ondanks het foute begin 
toch nog een heerlijke vakantie gehad. 
Foto’s heb ik er niet van, maar verge-
ten doen we het nooit meer.

Henk en Rita Breuer
h.breuer@hotmail.com

Potje met vet
Top top top, wat heb ik weer genoten 
over de herinneringen van de school-
reisjes, geweldig. Er zijn heel veel 
potjes met vet op de tafel gezet. Een 
topliedje. En “drie keer drie is negen, 
ieder zingt zijn eigen lied’’ was ook 
top. Het schoolreisje was een groot 
feest, echt genieten geblazen. Op 
welke school je ook zat, dat maakte 
niet uit. Ik zat op de openbare school 
in de Mauritsstraat. Je ging allemaal 
hetzelfde schoolreisje maken. Al-
lemaal in de bus, toch wel een beetje 
spannend, zeker de eerste keer als 
je op reis ging. Eerst werd geteld of 
iedereen in de bus zat, want het kon 
gebeuren dat Jantje of Marietje te laat 
was (dus dat was wachten geblazen). 
Nou, dat viel niet altijd mee, maar als 

ieder kind aangekomen was, kon het 
grote avontuur beginnen. Ik weet nog 
goed dat we naar de Bedriegertjes zijn 
geweest. We kwamen op een soort 
pleintje waar dopjes uit de grond 
kwamen. Nou, wisten wij veel. Ik liep 
naar het midden met andere kinderen. 
En daar stonden we op iets te wachten 
(ja waarop) en ja hoor, op een gegeven 
moment kwam er allemaal water om-
hoog. Bleek het een fontein te zijn. We 
wisten niet hoe snel we er uit moesten 
komen. Ja en natuurlijk lekker nat. 
Het was gelukkig prachtig weer, dus 
we waren snel opgedroogd. Het was 
een topper. We bleven ook vaak in de 
buurt, want Blijdorp was ook leuk. 
De hoge glijbaan, waar je met een 
matje naar beneden kon suizen. Het 
was altijd wel een dingetje, want je 
moest eerst het matje neerleggen en 
dan er vliegensvlug op gaan zitten. 
Nou, dat moet je proberen als er een 
paar kinderen achter je staan. Dus dat 
ging meestal fout. Het matje was al 
verdwenen voor je kon gaan zitten en 
het was geen fi jn gevoel als je zonder 
matje naar beneden ging. Maar een 
kind kan veel hebben, dus dat kon 
de pret niet drukken. Er zijn zoveel 
herinneringen die geschreven zijn 
door Wim van der Klein en ik beleef 
het allemaal opnieuw als in een boek. 
De zwemlessen waren voor mij ook 
een drama en ik kan het nog niet (ten-
minste als ik weet dat ik niet kan gaan 
staan als ik dat wil..dus dieptevrees). 
Er komen nog zoveel herinneringen 
naar boven borrelen, dus ik hou het 
hier maar bij. Ik ben ook een kind van 
net na de oorlog en ben mijn ouders 
nog dankbaar dat, ondanks dat het 
geen vetpot was, ik een geweldige 
jeugd heb gehad met heel veel lol. Dus 
het potje met vet heb ik in gedachten 
weer op de tafel gezet.

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl      

Cowboys
Leuke foto van die cowboys 
in de vorige nummers van 
De Oud-Rotterdammer. 
Maar er liepen meer van die 
straatfotografen rond begin 
jaren vijftig. Ik ben hier 
gefotografeerd op de hoek 
van de Heemraadssingel met 
mijn zus Sjaan (rechts) en 
haar vriendin Pfi a van der Poll.

Wijnand van Vliet
Maassluis
feie33es@kpnmail.nl 

TANTE POST In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermel-
den van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

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

Adverteren:
Larissa Arends, Heleen Theeuwkens 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            heleen@deoudrotterdammer.nl

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.

Fotografi e:
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.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel 
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl 
en vul de bon digitaal in.

Uw naam
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. onderstel van een auto; 7. autobrandstof; 12. plakmiddel; 13. stadion van Ajax; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. 
Rolls Royce (afk.); 17. bederf in hout; 19. opspringend vochtdeeltje; 21. lidwoord; 22. bloeiwijze; 24. onderdeel van een auto; 
27. oud Russisch ruimtestation; 28. plekje; 30. modelvorm; 31. priem; 32. zwaluwstaart; 33. bosje haar; 35. Franse kunst-
schilder; 37. partner; 38. familielid; 41. ogenblik; 42. vrouw wier man is gestorven; 44. sportief; 46. dunne herenoverjas; 47. 
golfputje; 48. hoenderachtige vogel; 49. internetverbinding (afk.); 50. hooivork; 52. graafschap in Engeland; 54. begelei-
dend formulier bij pakketverzending; 56. ruiterpet; 58. mannetjeshert; 61. god van de zee; 62. houten gebouwtje; 64. bouw-
schuim; 65. het doel treffend; 67. marterachtig roofdier; 68. buitengewoon lager onderwijs (afk.); 70. hoofdstad van Letland; 
72. afgericht; 73. deel van een auto; 76. hoeveelheid; 77. int. autokenteken IJsland; 78. deel van arm; 79. aardhoogte; 81. 
langspeelplaat (afk.); 82. vlaktemaat; 83. Spaans eiland; 84. nakomeling; 86. vloeistof voor de auto; 87. deel van een auto.

Verticaal
1. huis op wielen; 2. symbool voor zilver; 3. rekenopgave; 4. vervuilde mist; 5. ieder de helft (fifty-fifty); 6. familietwist; 7. harde 
steensoort; 8. Frans kerstfeest; 9. duw (por); 10. titel (afk.); 11. werklust; 16. waadvogel; 18. jong dier; 20. stap; 21. Duitse 
industrie norm (afk.); 23. toespraak; 25. ontknoping (verhaallijn); 26. part of stuk; 27. spijslijst; 29. bagageruimte in een auto; 
32. deel van een motor; 34. uitroep van berusting; 36. begroeiing in de nek; 37. moeder (Fries); 39. verwoestende virus-
ziekte; 40. houtsoort; 42. inwoner van Wenen; 43. merk waskrijt; 45. kledingstuk; 46. scheepsvloer; 51. geladen deeltje; 53. 
namaak; 54. autodeur; 55. hechtpennetje; 56. contant geld; 57. opleiding voor onderwijzers; 59. inwoner van Engeland; 60. 
deel van een uitlaat; 62. televisieclown; 63. politieagent (Barg.); 66. lokspijs; 67. laagte tussen bergen; 69. Scandinavische 
munt; 71. bittere lichaamsvloeistof; 73. schietschijf (roos); 74. deel van lichaam; 75. lekkernij; 78. voor (in samenst.); 80. 
harde kreet; 82. anno mundi (afk.); 85. rondhout.

De puzzel van vorige keer had een oplossing die sloeg op het Nederlands voetbalelftal en luidde:

Heeft de Oranjekoorts al toegeslagen?

Velen hadden dat goed en enkelen van u beantwoordden die vraag ook nog bevestigend of ontkennend (ieder z’n 
smaak). Uit alle inzenders lootten we vier prijswinnaars van Rotterdamse pakketten van WiQed en met daarin een 
verjaardagskalender, een skyline Rotterdam-sticker en een wandcirkel van Rotterdam. De prijswinnaars zijn: L. 
Westerbaan, Sylvia Ketelaar, C. Baumann en F.Th. van Gelder. En dan de hoofdprijswinnaar, de tour door Rotterdam 
van RTM Tours. De winnaar daarvan is: Ellen Jonkergouw.

Voor de volgende krant hebben we weer een 
leuke prijs. De organisatie van het festival 
Culinesse in Rotterdam Nesselande, dat 
wordt gehouden op 26, 27 en 28 augustus 
aan de Zevenhuizerplas, stelt drie keer twee 
kaarten ter beschikking. Lekker met z’n 
tweetjes hapjes eten, een drankje drinken en naar goede muziekoptredens luisteren!
Wilt u kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending bij ons binnen is voor 
donderdag 25 juni 2021, 12.00 uur. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of 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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77 36 28 14 81 18 39 24 66 53 80

83 19 42 31 40 86

26 39 5 54 69 45 34 9 84 35 11 58

Horizontaal  1. onderstel van een auto; 7. autobrandstof; 12. plakmiddel; 13. stadion van Ajax; 14. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 15. Rolls Royce (afk.); 17. bederf in hout; 19. opspringend vochtdeeltje; 21.
lidwoord; 22. bloeiwijze; 24. onderdeel van een auto; 27. oud Russisch ruimtestation; 28. plekje; 30.
modelvorm; 31. priem; 32. zwaluwstaart; 33. bosje haar; 35. Franse kunstschilder; 37. partner; 38. fami-
lielid; 41. ogenblik; 42. vrouw wier man is gestorven; 44. sportief; 46. dunne herenoverjas; 47. golfputje;
48. hoenderachtige vogel; 49. internetverbinding (afk.); 50. hooivork; 52. graafschap in Engeland; 54.
begeleidend formulier bij pakketverzending; 56. ruiterpet; 58. mannetjeshert; 61. god van de zee; 62.
houten gebouwtje; 64. bouwschuim; 65. het doel treffend; 67. marterachtig roofdier; 68. buitengewoon
lager onderwijs (afk.); 70. hoofdstad van Letland; 72. afgericht; 73. deel van een auto; 76. hoeveelheid;
77. int. autokenteken IJsland; 78. deel van arm; 79. aardhoogte; 81. langspeelplaat (afk.); 82. vlakte-
maat; 83. Spaans eiland; 84. nakomeling; 86. vloeistof voor de auto; 87. deel van een auto.

Verticaal  1. huis op wielen; 2. symbool voor zilver; 3. rekenopgave; 4. vervuilde mist; 5. ieder de helft
(fifty-fifty); 6. familietwist; 7. harde steensoort; 8. Frans kerstfeest; 9. duw (por); 10. titel (afk.); 11. wer-
klust; 16. waadvogel; 18. jong dier; 20. stap; 21. Duitse industrie norm (afk.); 23. toespraak; 25. ontkno-
ping (verhaallijn); 26. part of stuk; 27. spijslijst; 29. bagageruimte in een auto; 32. deel van een motor; 34.
uitroep van berusting; 36. begroeiing in de nek; 37. moeder (Fries); 39. verwoestende virusziekte; 40.
houtsoort; 42. inwoner van Wenen; 43. merk waskrijt; 45. kledingstuk; 46. scheepsvloer; 51. geladen
deeltje; 53. namaak; 54. autodeur; 55. hechtpennetje; 56. contant geld; 57. opleiding voor onderwijzers;
59. inwoner van Engeland; 60. deel van een uitlaat; 62. televisieclown; 63. politieagent (Barg.); 66. lok-
spijs; 67. laagte tussen bergen; 69. Scandinavische munt; 71. bittere lichaamsvloeistof; 73. schietschijf
(roos); 74. deel van lichaam; 75. lekkernij; 78. voor (in samenst.); 80. harde kreet; 82. anno mundi (afk.);
85. rondhout.

KRUISWOORDPUZZEL

Vakantieverhalen welkom
Na onze oproep in mei om verhalen te 
sturen over de vakantie van vroeger, 
bereikten ons diverse leuke inzendin-
gen. Maar er mogen er nog wel meer 
bij voor de komende nummers van de 
krant. Verhalen met leuke herinnerin-
gen aan en anekdotes over voorvallen 
op reis, op de camping, onderweg, in 
hotels of attracties. Vakantieliefdes 
en andere verwikkelingen: we lezen 
er allemaal graag over. Heeft u zo’n 
verhaal? Stuur het ons toe. Liefst met 
foto(’s). Maximaal 1250 woorden. 
Korter en veel korter mag ook. Mail 
naar: info@deoudrotterdammer.
nl of stuur naar Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Nogmaals postkantoor Adri-
analaan Schiebroek
Ik wil alle personen hartelijk danken 
voor hun reacties met betrekking tot 
de plaatsbepaling van het postkantoor 
in de Adrianalaan te Schiebroek. 
Uiteindelijk bleken er veel meer kan-
toren geweest te zijn dan één en niet 
alleen in de Adrianalaan. Het oudste 
postagentschap was gevestigd op de 
Adrianalaan 22, getuige een artikel uit 
Voorwaarts, een sociaal-democratisch 
dagblad van 29 april 1927. Op 2 mei 
1927 werd dit kantoor geopend in de 
Tuinstad Schiebroek, ten huizen van 
J.P. van den Akker. Het is inmiddels 

gesloopt en omgetoverd tot een gazon, 
gelegen nabij het parkeerterrein van 
Plaswijck. In 1950 werd in dezelfde 
laan ook een agentschap geopend op 
nummer 148. Het bericht werd bege-
leid met de informatie dat de moeder 
van het gezin zelf achter de toonbank 
van het kantoor zat en een telefoon-
nummer had van vijf cijfers; 43190. 
Ook meenden enkele berichtgevers 
dat op nummer 240 in deze laan, 
de woning van de familie Hartman, 
sigarenwinkel en verkoper van trein-
kaartjes, ook een postagentschap was 
gevestigd. Alsof dat nog niet genoeg 
is, was er in de jaren vijftig in de Lijs-
terbeslaan op nummer 86, woonhuis 
van de familie Straatemans, ook een 
postagentschap. Alle agentschappen 
zijn verdwenen en terwijl het inwone-
raantal vele malen is verdubbeld, is er 
maar één kantoor voor teruggekomen; 
Bruna op de Peppelweg.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl=

Diabetespatiënten gezocht 
Het UMC Utrecht zoekt mensen met 
diabetes en tintelingen of pijn in hun 
voeten voor een onderzoek waaraan 
ook het Franciscus Gasthuis en Maas-
stad Ziekenhuis in Rotterdam mee-
doen. In deze zogeheten DECO-studie 
onderzoekt het UMC Utrecht samen 
met tien andere ziekenhuizen welke 

behandeling voor zenuwbeknelling in 
de voet het meeste effect heeft. In dit 
onderzoek krijgt de helft van de pati-
enten een operatie, de andere helft (de 
controlegroep) krijgt de standaardbe-
handeling: frequente voetcontroles en 
begeleiding in de vorm van voedings- 
en bewegingsadviezen. Als gevolg van 
diabetes ontwikkelt ongeveer de helft 
van de diabetespatiënten zenuwschade 
in onderbenen en voeten. De zenuw-
schade veroorzaakt pijn, tintelingen, 
vreemde sensaties en gevoelloosheid. 
Zenuwschade is een grote kostenpost 
door valpartijen, chronische wonden, 
amputaties en revalidatie die hier het 
gevolg van zijn. Bij een niet-genezen-
de wond kunnen zelfs meerdere am-
putaties nodig zijn! Het is van belang 
dat voeten van patiënten met diabetes 
regelmatig worden gecontroleerd. Zo 
kan bij zenuwschade tijdig worden in-
gegrepen om erger te voorkomen. Het 
doel van het onderzoek is de kwaliteit 
van leven voor deze kwetsbare groep 
patiënten te verbeteren en complicaties 
aan de voeten te voorkomen. Herkent 
u zich in deze 
klachten? Op www.
lastvanmijnvoe-
ten.nl staat meer 
informatie over de 
DECO-studie. Inte-
resse? Meld u aan 
via decostudie@
umcutrecht.nl.

Oproepjes 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.

Foto’s eetzaken gezocht
Iedereen met enige kroegkennis kent het bekende eetcafé Mombassa, hoek 
Westzeedijk/Kapelstraat. Deze kroeg zit er al meer dan zestig jaar onder 
dezelfde naam. Dat alleen al is een vermelding waard. Mombassa is van ouds-
her bekend om zijn stevige schotels die er geserveerd worden. Een eerlijke 
biefstuk met frites en salade voor een billijke prijs. Zoiets wordt door de vaste 
clientèle (dikwijls doorgewinterde doorzakkers) gewaardeerd. Mombassa 
krijgt in mijn nieuwe boek ‘Rotterdamse Restaurants’ absoluut een plek. 
Alle soorten eetzaken worden in het boek behandeld, door alle tijden heen 
(1900-heden). Wie kan mij nog aan zeldzame privéfoto’s helpen van eetzaken? 
Het liefst van vóór de oorlog, maar fotoprints uit de jaren ‘50 tot en met ‘80 
zijn ook al mooi! Reacties: jorisboddaert@gmail.com óf 06-18849644. (Foto: 
Eetcafé Mombassa, anno 1995)

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49
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77 36 28 14 81 18 39 24 66 53 80

83 19 42 31 40 86

26 39 5 54 69 45 34 9 84 35 11 58

Horizontaal  1. onderstel van een auto; 7. autobrandstof; 12. plakmiddel; 13. stadion van Ajax; 14. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 15. Rolls Royce (afk.); 17. bederf in hout; 19. opspringend vochtdeeltje; 21.
lidwoord; 22. bloeiwijze; 24. onderdeel van een auto; 27. oud Russisch ruimtestation; 28. plekje; 30.
modelvorm; 31. priem; 32. zwaluwstaart; 33. bosje haar; 35. Franse kunstschilder; 37. partner; 38. fami-
lielid; 41. ogenblik; 42. vrouw wier man is gestorven; 44. sportief; 46. dunne herenoverjas; 47. golfputje;
48. hoenderachtige vogel; 49. internetverbinding (afk.); 50. hooivork; 52. graafschap in Engeland; 54.
begeleidend formulier bij pakketverzending; 56. ruiterpet; 58. mannetjeshert; 61. god van de zee; 62.
houten gebouwtje; 64. bouwschuim; 65. het doel treffend; 67. marterachtig roofdier; 68. buitengewoon
lager onderwijs (afk.); 70. hoofdstad van Letland; 72. afgericht; 73. deel van een auto; 76. hoeveelheid;
77. int. autokenteken IJsland; 78. deel van arm; 79. aardhoogte; 81. langspeelplaat (afk.); 82. vlakte-
maat; 83. Spaans eiland; 84. nakomeling; 86. vloeistof voor de auto; 87. deel van een auto.

Verticaal  1. huis op wielen; 2. symbool voor zilver; 3. rekenopgave; 4. vervuilde mist; 5. ieder de helft
(fifty-fifty); 6. familietwist; 7. harde steensoort; 8. Frans kerstfeest; 9. duw (por); 10. titel (afk.); 11. wer-
klust; 16. waadvogel; 18. jong dier; 20. stap; 21. Duitse industrie norm (afk.); 23. toespraak; 25. ontkno-
ping (verhaallijn); 26. part of stuk; 27. spijslijst; 29. bagageruimte in een auto; 32. deel van een motor; 34.
uitroep van berusting; 36. begroeiing in de nek; 37. moeder (Fries); 39. verwoestende virusziekte; 40.
houtsoort; 42. inwoner van Wenen; 43. merk waskrijt; 45. kledingstuk; 46. scheepsvloer; 51. geladen
deeltje; 53. namaak; 54. autodeur; 55. hechtpennetje; 56. contant geld; 57. opleiding voor onderwijzers;
59. inwoner van Engeland; 60. deel van een uitlaat; 62. televisieclown; 63. politieagent (Barg.); 66. lok-
spijs; 67. laagte tussen bergen; 69. Scandinavische munt; 71. bittere lichaamsvloeistof; 73. schietschijf
(roos); 74. deel van lichaam; 75. lekkernij; 78. voor (in samenst.); 80. harde kreet; 82. anno mundi (afk.);
85. rondhout.

KRUISWOORDPUZZEL
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DAGTOCHT WILLEMSTAD 

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

DAGTOCHT TIENGEMETEN 

Vaar gezellig mee en ontdek samen 
met een gids de ongerepte natuur op 
het natuureiland Tiengemeten.

HIGH TEA CRUISE 

De ideale invulling van een lazy 
afternoon. Varen met op tafel thee en 
een etagière vol lekkers.

DAGTOCHT LAND VAN 
HEUSDEN EN ALTENA 

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

Volw. € 57,95   |   Kind* € 29,95 
15 juli en 12 augustus 

Volw. € 57,95   |   Kind* € 29,95
22 juli en 18 augustus

Volw. € 38,95   |   Kind* € 26,95
26 september, 17 oktober, 
14 november en 26 december

Volw. € 57,95   |   Kind* € 29,95
8 juli, 29 juli en 11 augustus  

TWEEDE MAASVLAKTE 

Ontdek de nieuwste uitbreiding van de 
haven. Onderweg ziet u de grootste 
havenkranen die containers in- en 
uitladen van immens grote schepen. 

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN 
DELTAWERKEN

Tijdens deze 135 km lange dagtocht 
varen wij langs natuurgebieden, haven-
stadjes en vestingsteden.

VADERDAG CRUISE 

We mogen er weer samen op uit! 
Vier vaderdag met een cruise van 3 
uur en geniet van diverse kleine 
gerechten aan boord. 

DAGTOCHT WOUDRICHEM  

Wandel door het middeleeuwse decor 
van de film Oorlogswinter en de 
populaire serie Dokter Tinus.

DAGTOCHT DORDRECHT  

Dol op een historische binnenstad, 
bijzondere winkeltjes en sfeervolle 
straten? Vaar dan met ons mee!

HIGH WINE CRUISE 

Driedubbel genieten voor de wijn-
liefhebber. Rondvaart, heerlijke wijnen 
en veel kleine bijpassende gerechten. 

Volw. € 59,95   |   Kind* € 39,95
Iedere dinsdag en zondag 
in juli en augustus

Volw. € 57,95   |   Kind* € 29,95 
14 juli, 4 en 25 augustus 

Volw. € 36,95   |   Kind* € 22,95  
20 juni

Volw. € 57,95   |   Kind* € 29,95
28 juli en 19 augustus 

Volw. € 57,95   |   Kind* € 29,95 
21 juli en 26 augustus 

Volw. € 44,95   |   Kind* € 29,95 
26 juni, 25 september en 
27 november 8 uur

8 uur3 uur 8 uur

SEAFOOD DINNER CRUISE 

Stap aan boord en ervaar de 
Rotterdamse havens en geniet van al 
het lekkers dat de zee te bieden heeft 
in het seizoen. 

Volw. € 52,95   |   Kind* € 32,50
9 juli, 13 augustus, 18 september 
en 20 november 3,5 uur7 uur

7,5 uur

3 uur

7,5 uur

7 uur3 uur

ZOMERAVOND
CRUISE
Vaar samen met ons de zonsonder-
gang tegemoet en ervaar hoe de 
havens en de stad tot leven komen 
“by night”. 

Volw. € 29.95   |   Kind* € 17,50 

UITGEBREIDE 
HAVENRONDVAART  
Voor een onvergetelijke indruk van de 
meest innovatieve haven ter wereld 
kiest u voor onze uitgebreide haven-
rondvaart. 

Volw. € 25,50   |   Kind* € 14,85 

Iedere zaterdag in juli en 
augustus. Kijk voor ons 
actuele vaarschema 
op spido.nl.

Iedere zaterdag in juli en 
augustus 2,5 uur2,5 uur

Koninklijke Spido BV.

Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam  |  010-2759999  |   spido@spido.nl  |  www.spido.nl

RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

GOED VERZORGD EROPUIT
SPIDO’S ZOMERWEKEN 

HAVENRONDVAART  

Vaar met ons mee door de meest
innovatieve havens ter wereld en
bekijk de Rotterdamse skyline.
Eenmalig gratis met Rotterdampas.

Volw. € 15,25   |   Kind* € 8,95
Kijk voor ons actuele 
vaarschema op spido.nl. 75 min.

* Kind: 4 t/m 11 jaar 

Met Rotterdampas krijgt u korting 
op deze rondvaart.

Bij uw reservering kunt u direct 
een borrelplank en drankjes 
boeken.  
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