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Lege tank ‘in the middle of nowhere’
Bij het lezen van de verhalen van de Wegenwacht, een
tijdje geleden in De OudRotterdammer, schoot mij
ineens een gevalletje in het
buitenland te binnen. Een niet
alledaags voorval, waar een
beetje hulp zeer welkom was
geweest. Het gaat over een
geval dat ons bij een rondreis
in Amerika is overkomen.
Het land van de onbegrensde
mogelijkheden, onafzienbare wegen en schitterende
natuurparken. De belevenis
overkwam ons tijdens een
vier weken durende rondreis
met een zespersoons huurcamper door het westen van
de Verenigde Staten.
Vooraf was dat voorgenomen avontuur
door ons deelnemers tot vervelens
toe het gesprek van de dag. Want om
verrassingen te vermijden, werden
landkaarten, wetten en regels van dat
land goed doorgesproken. We maakten
de reis met vier volwassenen en een
kind van 3 jaar.
Op de afgesproken tijd begon de lange
vliegreis van Schiphol naar Los Angeles. Vervoer per taxi naar een hotel
voor de eerste nacht. Om de jetlag te
verwerken bezochten we, voordat we
de bestelde camper gingen ophalen,
eerst nog even Disneyland in Anaheim. Veel over gehoord en gezien op
tv, maar nu keken we onze ogen uit.
Camper
Een beetje uitgerust togen we naar het
verhuurbedrijf. Na het overhandigen
van de papieren werden de regels
over het gebruik van de camper goed
bestudeerd. De instructies van de aanen afsluitingen voor elektra en water
werden bekeken, de koffers uitgepakt,
waarna we enthousiast aan de rondreis
begonnen. Achteraf bleek dat er bij
de ingebruikname weinig of niets was
verteld over het benzineverbruik van
de camper. Vol goede moed vertrokken we en volgens plan zouden we aan
alle nationale parken die we op de reis
tegenkwamen, een bezoek brengen.
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De nachtmerrie van iedere toerist: een wagen met een lege tank in een onherbergzame streek

Dus kochten we gelijk een pas, die
voor het hele gezelschap toegang gaf
tot al die nationale parken.
Dorst
Wat heeft die opsomming nu eigenlijk
te maken met de wegenwacht? Eigenlijk niets, maar zijdelings toch. Hier
komt het relaas.
Het eerste park dat we bezochten en
waar we ook hebben overnacht was
het Joshua Tree Nationaal park. Vandaar zouden we door het achterland
van Los Angeles over de wegen 62 en
95 richting Las Vegas gaan. De reis
door dat prairieachtige achterland viel
ons een beetje tegen. We passeerden
af en toe een schamele nederzetting,
verder lag het er een beetje desolaat
bij. Tijdens die kilometerslange rit op
die eindeloze weg kwamen we ineens
tot de ontdekking dat de camper dorst
begon te krijgen. Maar waar we ook
keken op de kaart, geen tankstation te
vinden. Ja, wel in Amboy, maar dat
waren we uren geleden al gepasseerd.
Autosloperij
Het volgende dorp was Essex, maar

dat had volgens de kaart geen tankstation. Desondanks stopten we daar
bij een levensgrote garage met een
vriendelijke eigenaar. Op onze vraag
of hij wilde helpen en ons benzine
wilde verkopen schoot hij in een
daverende lachbui. Al lachend vertelde
hij dat hij, als hij al brandstof had, dat
niet aan ons mocht verkopen, door het
ontbreken van een vergunning. En hij
wilde niet het risico lopen in het gevang terecht te komen door ons hulp te
bieden. Hij had echter wel begrip voor
onze belabberde situatie en raadde
ons aan het eens te proberen bij een
verder aan de weg gelegen autosloperij. Die sloper mocht, onder bepaalde
voorwaarden, zei hij, wel benzine
verstrekken aan gestrande reizigers.
Prairieweg
Het begon al avond te worden en
bij de sloperij aangekomen, kregen
we via een hoge muur mondeling
contact met de baas. Na enige uitleg
onzerzijds was hij onder bepaalde
voorwaarden bereid ons brandstof te
verkopen. Hoera, we zouden genoeg
krijgen om in Goffs te komen, de vol-
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gende plaats met een benzinepomp.
Maar we moesten eerst een ofﬁcieel
papier ondertekenen dat hij ons weggetakeld had en dat kostte ons wel 50
dollar. Nou, dat viel een beetje rauw
op ons dak. Maar ja, we hadden geen
keus. En een wegenwacht was daar
een onbekend fenomeen. De kans om
anders ‘in the middle of nowhere’ te
moeten overnachten was ook niet zo
aanlokkelijk. Dus gingen we, na betaling van de verwachte vijftig dollar, in
het aardedonker op weg naar Goffs.
De tocht over de prairieweg herinner
ik mij nog goed.
Beduimeld
Met een zucht van verlichting
bereikten we eindelijk de opgegeven
benzinepomp. Het geheel zag er een
beetje smoezelig uit. Want de pomp
werd met touwtjes en plakband bij
elkaar gehouden. De bijbehorende
houten keet bleek een soort café,
gevuld met vreemd naar ons kijkende,
met cowboyhoeden getooide, ﬁguren.
Tenslotte mochten we alleen onze tank
volgooien als we 100 dollar vooruit
betaalden. Dat deden we dus maar. Na
Voor u geselecteerde

Zomer
broeken
Nu met

50% korting
Middenbaan 93
Barendrecht
Tel. 0180 - 453111
www.zegmaarmar.nl

het tanken kregen we het wisselgeld
terug.
Cowboys met geweren
Buiten hadden de vrouwen in de
camper het hele gedoe met spanning
gade geslagen. Zij kregen de schrik
van hun leven toen een pickup truck,
met daarop een achttal cowboys met
geweren, bij de pomp stopte. Gelukkig
waren ze blijkbaar op jacht en hadden
geen kwaad in de zin. Opgelucht
dat de eerste kennismaking in het
beloofde land eigenlijk nog gunstig
was verlopen, vertrokken we. Met een
onverwacht geslonken portemonnee,
maar een dikke ervaring rijker reden
we naar een camping in Needles.
In de weken die daarop volgden
zorgden we er met de nodige nauwlettendheid voor dat de camper geen
overmatige dorst meer kreeg.
M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de Heritage Auctions
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen
Uw contactpersoon:

Peter Sla 06 - 47 55 59 07
E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl
EEN RELATIE
NIET VOOR HEEL EVEN,
MAAR VOOR HET LEVEN

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Hester Guit Maassluis e.o.:
Bel:010-3075688
Of 088-0221900 (overige regio’s)

Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

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

De hoogste slagingskans
met persoonlijke bemiddeling

www.mens-en-relatie.nl

Openlucht uitvaart bij
Crematorium Rotterdam

Gezonde maaltijden,
gratis bezorgd

Van 27 mei tot september biedt Crematorium

Geen zin of tijd hebt om te koken dan is een pizza of kapsalon 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.

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

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!

kan: (live)muziek, fotopresentaties, catering
en toespraken. Vraag naar de mogelijkheden.

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

Yardenhuis van Rotterdam
Maeterlinckweg 101
3084 KD Rotterdam
010 480 33 44
yardenhuis.rotterdam@yarden.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw
sto eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels
aan het juiste adres.

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw
meubels.

echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
zitcomfort.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder.
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Miedema & Zn.

Kamp
60 59
Wiekenweg
3811
3815 AT
KL Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

Miedema
Schiedam: & Zn.
010 27 34 727
Amsterdam:
Schiedam:
020 27
24 34
43 727
189
010

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Leed en vermaak in Luxemburg
Het was zomer in 1966. Voor het eerst in tien jaar huwelijk gingen we weer eens met zijn tweetjes een vakantiereisje maken.
Oma en opa pasten op de kinderen, dus daar hadden we geen
zorgen over. De achtdaagse reis ging naar Luxemburg per touringcar met een groot gezelschap.
In de bus maakten we kennis met een
echtpaar van middelbare leeftijd, dat
aan de andere kant van het gangpad
een plaats had gevonden. De bus had
zich nog maar net in beweging gezet
of daar vloog de rugleuning van de
stoel van de vrouw met een klap naar
voren en was met geen mogelijkheid
meer op zitstand te krijgen. ”Lekkere
bus”, zei mijn man licht geïrriteerd,
toen hij iets later vergeefs probeerde
zijn stoel in relaxstand te krijgen.
Oeroude moppen
De chauffeur reed gelukkig prima. Hij
hield de moed erin met oeroude moppen en knetterharde carnavalsmuziek.
Na een urenlange reis door een prachtig landschap, waar we echt van genoten, kwamen we tegen de avond in de
buurt van onze vakantiebestemming.
“Nou, en dan naderen we Diekirch”,
schalde het door de bus. “Een plaats
met een bierbrouwerij, maar verder is
er eigenlijk niets te beleven”, zei de
chauffeur vrolijk. Dat klonk niet zo
bemoedigend. We zouden het dus van
de twee excursies moeten hebben.
Bij aankomst in het hotel bleek dat er

CCtje

nog maar één kamer vrij was voor een
paar paters, die ook in onze bus zaten.
De rest van het gezelschap moest zijn
intrek nemen in dependances. In de
inmiddels stromende regen liepen we
naar ons adres, hetgeen nog een aardig
eindje trippelen was.
Bedstee
Mijn man liep te mopperen op het
weer en dacht dat de geestelijken dat
vast op hun geweten hadden, gedachtig de uitdrukking ”Paters aan boord?
Slecht weer.”
Wij kwamen terecht in een prachtig
huis van een juwelier, die in de zomertijd een paar kamers verhuurde. Dat
wij enorm geboft hadden, bleek toen
we de volgende ochtend in het hotel
ons ontbijt gingen nuttigen, want de
meeste mensen waren zo maar ergens
in gestopt. Zo waren er enkele meisjes
die in een ander hotel moesten overnachten in een gangetje, in een soort
bedstee met een gordijntje ervoor. Ze
hadden geen oog dichtgedaan, want
het was een komen en gaan geweest
langs het gordijn, wat hen deed

vermoeden dat het eerder een rendezvous huis was dan een hotel.
Boekingsfouten
Twee weduwen, die samen in een
tweepersoonsbed hadden moeten
slapen, kwamen hevig verontwaardigd
binnen. Een andere dame had de halve
nacht op een toilet opgesloten gezeten
doordat de deurknop afbrak. Op haar
roepen was geen hulp komen opdagen
vanuit het hotel. Met haar hoofd door
een klein raampje had ze geprobeerd
de aandacht van voorbijgangers te
trekken. Tegen de ochtend waren er
wat gastarbeiders langsgekomen, die
eerst geen sjoege hadden gegeven,
zeker denkend dat ze van verdachte
zeden moest zijn. Maar uiteindelijk
hadden ze toch begrepen dat er iets
loos was en haar uit de benarde situatie weten te verlossen. Geheel ontdaan
kwam ze haar verhaal doen, samen
met een heleboel andere mensen met
hun klachten. Ze besloten unaniem het
reisbureau aan te spreken over deze
toestanden. Wat we al vermoedden: er
waren boekingsfouten gemaakt. Hun
advies: Ze moesten er maar het beste
van maken.
Heimwee
Het diner in het hotel ging in ploegen.
Het restaurant was dan tjokvol en je
zat bijkans op schoot bij je buurman.

Groeten uit Diekirch

Het eten was redelijk, vonden wij,
maar onze tafelgenoten, een praatgrage vrouw en haar man, waren
het daar niet mee eens. “Nee, dan
in Joegoslavië”, vertelden ze iedere
avond opnieuw, “dan kreeg je bij het
ontbijt…” En dan begon ze de meest
luxe gerechten op te noemen. Hier
kon ze geen hap door de keel krijgen,
wat ze dan ook niet deed. Alleen het
dessert ging er vlot in. Haar man keek
iedere avond om 8 uur op zijn horloge
en kondigde met heimwee in zijn stem
aan: “En nou begint het sjornal.” Hij
zou blij zijn als hij weer thuis was,
want hij had zijn duiven en konijnen
aan de zorg van de buren moeten
overlaten.
Was het dus een reis met hindernissen
voor velen, er was toch een lichtpuntje

en dat was de zon. Na die eerste plensbui kregen we geen druppel regen
meer en het is prachtig weer gebleven.
We hebben, naast de twee excursies,
genoten tijdens de wandelingen in de
omgeving van Diekirch en na acht
dagen begonnen we uitgerust weer te
pakken voor de thuisreis. Dezelfde
chauffeur als op de heenreis zou ons
weer terugbrengen. Of de anderen
ook wisten dat hij de afgelopen dagen
weinig had kunnen rusten? “Hoogseizoen”, vertrouwde hij ons toe. “Het is
halen en brengen, dag in – dag uit.”
We waren blij gezond en wel in Rotterdam terug te zijn.
Johanna van Trirum-Heuser
fusu18ow@kpnmail.nl

Het nieuwe stadion, ach…

Vlak na de oorlog, voor de jonge lezertjes, dat was de tweede wereldoorlog van 1940 tot 1945, we vieren nog steeds Bevrijdingsdag, 5 mei,
maar natuurlijk om de vijf jaar anders wordt het te duur, hoewel we Keti
Koti wel als jaarlijkse viering krijgen als het aan bepaalde figuren ligt,
vlak na die oorlog dus kwam ik met mijn oudere broer voor het eerst in
de Kuip. Het betrof merkwaardig genoeg een wedstrijd tussen Overmaas en Excelsior, uitslag 2-2. Vermoedelijk een promotie- degradatie
wedstrijd of zoiets.
Vervolgens gingen we als we maar even
konden naar de thuiswedstrijden van
Feijenoord, toen nog met een lange IJ.
Dat was het Feijenoord van keeper Visser
in de goal, die kauwde altijd kauwgum,
die noemden we een “kieskauwer”. Als
jongetjes zaten we achter het doel op die
houten bankjes, en als je geluk had kwam
de bal wel eens over het hek en mocht je
hem naar de keeper terug gooien. De backs
waren Smulders en Oldenburg, stopperspil
was Kroon. Linksbuiten was van Kilsdonk,
die kon van grote afstand een vrije schop
in het doel schieten, dat was toen heel bijzonder. Middenvoor Joep Brandes, die een
vliegende omhaal in de lucht in petto had.
Ik heb de beroemde Manus Vrauwdeunt
in zijn nadagen nog zien spelen. In het
stadion zaten meestal niet heel veel mensen
en Feijenoord won ook niet zo dikwijls, ja,
net als nu eigenlijk, behalve die mensen
dan, die zijn er genoeg.

De grote toeloop kwam eigenlijk eind
jaren vijftig, met Henk Schouten en de van
Xerxes gekomen Coen Moulijn en de van
Emma gekomen Cor van der Gijp ( nog
altijd onze topscorer.) Van ’61 tot ’65 werd
Feijenoord drie keer kampioen, ja kinderen, dat heeft opa allemaal meegemaakt.
De gouden jaren zeventig, met Europacup
en al die andere heldendaden. Rotterdam telde volop mee in het voetbal, met
beroemde scheidsrechters als bijvoorbeeld
Dirk Nijs. Het hele betaalde voetbal überhaupt is er mede gekomen door voorzitter
Kieboom, die tegen een journalist die zei
dat hij een bepaalde uitspraak niet “consequent” vond de gevederde woorden sprak:
“Waar staat geschreven dat ik consequent
moet zijn?”
Een volle Kuip met succes op het veld is
met geen pen te beschrijven. Er is nergens
een perfectere grasmat. Ik zat eens bij
toeval op een terugvlucht uit een of ander

vakantieland in het vliegtuig met van der
Sar, ook met zijn gezin. Toen we over de
Kuip vlogen dacht ik Edwin een beetje te
pesten door hem daar opmerkzaam op te
maken. Maar hij zei: “Ah, de Kuip, daar
speel ik altijd graag, beter gras is er niet”.
En nu moet er een nieuw stadion komen.
Tja. (Laat ik voorop stellen dat het conflict
dat hier uit voort komt geen inmenging
behoeft van een twintigtal raddraaiers met
zwarte jekkies en de capuchons over hun
stomme kop.) De Kuip schijnt versleten te
zijn, dat zou best kunnen. Kwade tongen
beweren dat dat komt omdat men er met
opzet al jaren niks meer aan onderhoud
doet. Kan ook. Dat hele plan Feyenoord
City ziet er indrukwekkend uit en het zou
onze club zeker een enorme uitstraling
geven. En we moeten niet vergeten dat het
plan voor de Kuip in de jaren dertig door
velen ook als een megalomane droom werd
gezien.
Maar.
Verstandige mensen zeggen dat het financiële plaatje wel erg optimistisch wordt
voorgesteld. Dat de Kuip heel goed kan
worden gerenoveerd. Dat je die onroerend
goedboeren niet zomaar moet vertrouwen.
Dat als er een ’n paar miljoen in het project
stopt maar tevens een groep huizen bedingt

dat ie dan meteen z’n geld er al uit heeft.
Hij wel. Ik persoonlijk zou bij het horen
van de naam Goldman Sachs gillend heel
hard weg lopen. ( Dat waren de mensen die
jarenlang de financiële positie van Griekenland te positief hadden voorgesteld, u weet
nog wel tot welke ramp dat leidde.) Zijn
hier niet een stelletje zakkenvullers aan het
werk?
En dat leidt mij tot de hamvraag: Hoeveel
ECHTE FEYENOORDERS zijn eigenlijk
bij dit hele gedoe betrokken?

pagina 4

Dinsdag 29 juni 2021

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.
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BTR REIZEN
All Inclusive Hote
Hotels
els
s
Autovakanties

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

Hotel
ell ’t
’ Holt Diepenheim
m / Twente
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.

Hotel Brauer Treiskarden / Moezel
zel
p
p.
5 dagen All Inclusive € 272,- p.p.
Hotel
el Am Wall Soest / Sauerland
5 dagen All Inclusive € 277,- p.p.
Hotel Am Park Stadtkyll / Eifel
5 dagen All Inclusive € 270,- p.p.

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

www.uzk.nl

All Inclusive Busreizen
n

****

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

Back Oﬃce Medewerkster

 055 - 5059500

Boek nu uw vakantie het kan en mag
g weer

Hotel
el Op
p dee Boud
d Valkenburg
rgg / Limburg
5 dagen All Inclusive € 265,00 p.p.

Christel Oudshoorn

www.BTRreizen.nl

BTR Reizen heeft nog veel meerr
All Inclusive Hotels op de mooiste
moois
mooist
stte
ste
plekjes in Nederland & Duitsland
d

Valkenburg / Zuid
idd-limburg
rg
All Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen
pp.
g vertrek 6 aug.
g € 430,, p
pp
Rijs / Gaasterland / Friesland
nd
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
g vertrek 11 okt. € 435,- pp.
5 dagen
Soest / Sauerland
d
All Inclusive Hotel Am Wall ***
g vertr. 16-8 & 20-9 € 440,, p.p.
pp
5 dg.
Willebadessen / Teutoburgerwald
ld
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
g vertr. 12-7 & 27-9 € 420,, p.p.
pp
5 dg.
Wijnfeesten in Cochem / Moezel
el
All Inclusive Hotel Brauer ***
g vertrek 27 aug.
g € 345,- p.p.
4 dagen
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

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
WW
W

STOP MET ZOEKEN
Instappen en wegwezen.

EMOTION

Gratis levering op locatie
van uw nieuwe of gebruikte brommobiel

Gratis haal- en brengservice

NEW

voor onderhoud en verkoop

Gratis demonstratie op locatie

Autobedrijf SELS
Diverse modellen.
Direct uit voorraad leverbaar.

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

www.autobedrijfsels.nl - info@autobedrijfsels.nl
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Nr. 244

Tipsy van de lucht in Hulstkampgebouw
De Ken je dit nog-raadfoto van het Hulstkampgebouw op het Noordereiland maakte veel los onder de lezers. Lees maar!
Karel Leeuwangh: “Dit is het Hulstkampgebouw op het Noordereiland, aan de Maaskade.
Gebouwd in 1888. Van 1919-1972 zat daar de
ﬁrma Hulstkamp, een van de grootste distilleerderijen van Nederland. In 1940 was het een
van de eerste gebouwen die de Duitsers bezetten.
Van 1980-1995 was het Mariniersmuseum daar
gevestigd. Zelf heb ik 37 jaar bij een concurrent
van Hulstkamp gewerkt, namelijk De Kuyper in
Schiedam.”
Ria de Graaf: “Dit is het Hulstkampgebouw aan
de Maaskade. Ik weet nog dat Sonja Barend hier
haar praatprogramma deed. Ze eindigde altijd met
“....en morgen gezond weer op.” Een spraakmakend programma.”
Marianne van Erkel-Dieleman: “Natuurlijk
herken ik direct dit Hulstkampgebouw. Als kind
piepten wij wel eens naar binnen via die deur
in de Thorbeckestraat, naast die boogjes. Daar
roetsten we van de trapleuningen van die mooie
houten trappen. Wonend op de Maaskade 111
was dat een makkie. Maar je moest niet gesnapt
worden.....gelukkig nooit gebeurd.”
Ruud Kuipers: “Dit is het Hulstkampgebouw. Het
is een rijksmonument en staat aan de Maaskade
op het Noordereiland. In 1888 zijn ze begonnen
met de bouw, in opdracht van de ﬁrma Laming
& Son, die er vanaf 1892 een margarine- en
kaasfabriek in had met kantoor, woonhuis en
opslagloods. Na het faillissement kwam er een
nieuwe eigenaar, de ﬁrma Hulstkamp & Zoon &
Molijn, die er van 1919 tot 1972 in heeft gezeten
met een distilleerderij voor jenever. Van 1980 tot
1995 was er het mariniersmuseum gevestigd. Nu

worden er feesten en evenementen georganiseerd
voor grote en kleine groepen. Ook werd er in
het seizoen 1985/86 wekelijks een televisieprogramma uitgezonden van de VARA met Sonja
Barend; dat heette Sonja op woensdag. Als ik ‘s
avonds vanuit mijn werk naar huis reed, was het
vanaf de Boompjes een prachtig gezicht als het
Hulstkampgebouw verlicht was. Voor mij een van
de mooiste gebouwen van Rotterdam.”
Ton van den Bosch: “Hierbij reageer ik op de foto
van het Hulstkampgebouw. Ik woonde met mijn
vader, moeder en broer in de Thorbeckestraat.
Ik ben geboren in 1950 en heb daar gewoond
tot 1970, toen ik trouwde. De dranklucht uit het
Hulstkampgebouw was altijd aanwezig in de
straat. Ik kan mij nog herinneren dat bij ons in
de straat een expeditieuitgang was waar werd
regelmatig dozen met alcoholische versnaperingen in een auto werden gesjouwd. Daarbij viel
soms een doos uit de auto en dan liep de drank
over de straat. Ik had geen idee van kosten en
schade, want in die tijd was je daar niet mee
bezig. Wel de geur van de Cinzano, die ik daar
vele malen heb gezien. De voorzijde, aan de kant
van de Maaskade, was niet zo heel bijzonder
in die tijd, althans in mijn herinnering. Het was
het kantoor en dat was het wel zo’n beetje. Pas
later ben ik ook binnen in het gebouw geweest,
volgens mij met een bijeenkomst met mariniers,
waarbij lintjes werden uitgereikt. Ik was diep
onder de indruk, want als je voor de eerste keer
in zo’n gebouw komt, kijk je je ogen uit. En ook
die mooie uniformen van de mariniers maakten
het heel bijzonder. Later heeft er nog een tijdje
een modelboot voor de deur gestaan. Dat was
voor een speciale tentoonstelling. Nog steeds is

Ken je dit nog? Nr. 246

Ken je dit nog? Herkent u het gebouw op deze foto? Weet u wat zich daar allemaal afspeelde? Net als
bij het Hulstkampgebouw op deze pagina moet dat ook weer mooie verhalen, anekdotes, herinneringen
en leuke weetjes kunnen opleveren. Wij zijn weer benieuwd naar wat u te melden heeft. We delen het
graag met alle lezers. Schrijf ons! Dat kan via 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.

het gebouw voor mij een markante plaats op het
eiland. Het vertegenwoordigt toch je jeugd tot je
twintigste. En als ik nog eens op het eiland kom,
ga ik altijd nog even langs het gebouw. Toch
weer even de smaak van mijn jeugd proeven. De
Thorbeckestraat is erg veranderd, met name het
gedeelte van ons woonhuis.”
Albert den Boer: “Dit is het Hulstkampgebouw,
Noordereiland aan de Maaskade. Hulstkamp,
Hoppe, Coebergh Genevers! In 1967 werkte ik
daar als bijrijder op de Bedford. Ik was 18 jaar.
Op de heftruck door de distilleerderij, met de
meisjes achter de spoelbak. Op vrijdagmiddag
hadden we de ‘borrel’. Voor mij was dat citroenjenever. Lekker gezoet! Paar glaasjes… Er bleef
wel eens een ﬂes over natuurlijk. En dan naar
huis. Prins Alexanderstraat, tunneltje onderdoor.
Ik herinner me de namen Rinus Boekelman, een
chauffeur, Willem Fitsch en Tonny.”
E. Franke-Deuling: “Foto nr. 244 brengt mij terug
naar mijn jonge jaren. Het is de vroegere jeneveren likeurstokerij Hulstkamp. Aan de gevel een
bord ‘Hulstkamp & Zn. En Molijn nv. o/h ﬁrma
J.J.A. van Dorp, zo herinner ik mij. Een gebouw
aan de Maaskade op het Noordereiland. Een
mooi, oud, architectonisch gebouw. De entree
kwam uit op een hal met een mooie brede trap
waar je, als je die opging, een hoog gebrandschilderd raam aantrof. De afbeelding kan ik niet voor
me halen, maar had, dacht ik, betrekking op de
stokerij. Meen dat de Hulstkamp-spreuk ‘Schenk
eens uit en drink eens in’ hierop voorkwam.
Beneden waren de kantoren. Links verkoop binnenland, rechts buitenland. Kantoor en stokerij
waren streng afgesloten. Je kon niet van kantoor
naar de achterkant, maar moest naar buiten, door
de brede deuren links. Dit in verband met accijns
op alcohol; er mocht niets uit de fabriek voordat
de Puntegaalstraat daar met uitladingspapieren
toestemming voor had gegeven.
Ik kwam er in 1951, als 18-jarige, met m’n opleiding tot stenotypiste en met m’n mulodiploma
en werd eerst toegevoegd aan de heer Potter,
boekhouder, die me wegwijs maakte in het ‘doorschrijfsysteem’. Het was ook de bedoeling dat ik
de telefooncentrale kon bedienen; een ouderwetse

kast met koorden, die je bij de openvallende
klepjes moest insteken om verbinding te krijgen
met een stadslijn of met een collega van een
andere afdeling. Een omslachtig gedoe! Er was
wel een telefoniste. Bij haar afwezigheid nam ik
die taak over. Ik kwam dan wat vroeger en haalde
met één hand de koorden voor de nacht eruit en
klaar was de centrale voor kantoorgebruik. Het
was er gezellig werken. Prettige collega’s. De
chef, de procuratiehouder de heer Roolaart, was
een aardige man die wel van een grap hield. In
die tijd, zo’n zeventig jaar geleden, was alles
weliswaar een beetje stijfjes, maar toch. Ik was
net een week in dienst, toen op de vrijdagmorgen
de heer Roolaart naar me toekwam en op strenge
toon zei: “Juffrouw Deuling, u hoeft hier niet
meer te komen.” Dan schrik je wel even. Ik vroeg
wat fout was gegaan, waarop hij antwoordde: “U
BENT er toch al?” Jeetje, wat een opluchting…
Ik kon dus blijven. Ik was toch op m’n hoede
voor de volgende grap, die bleef niet lang weg.
Op een morgen werd ik met het fustenboek naar
de stokerij gestuurd, met de opdracht het boek
pertinent weer mee terug te nemen, hoelang ik
er ook op moest wachten. Het was al koud en
je moest dus buitenom naar de fustenmaker, die
zich ergens achter in de fabriek ophield. Hij nam
het boek aan, wees me een stoel en verdween. Er
lagen wat krantjes, dus dat doodde de tijd, maar
de man vertoonde zich maar steeds niet. Het rook
er heerlijk, wat zoetig, kruidig en ik werd wat
soezerig. Eindelijk, daar was hij. Gaf me ‘t boek
mee en zei me vriendelijk gedag. Ik liep de lange
ruimte door en was bij de uitgang toen ik merkte
dat het lopen wat vreemd ging, wat buitenkomend
nog enigszins versterkt werd. Binnengekomen
kwam de heer Roolaart op me af met de vraag
‘Juffrouw Deuling, wat hebt u gedronken?’ Ja
heus, ik was wat tipsy. Lachen natuurlijk, ontkenning van mijn kant, zelfs geen water gehad! Het
was weer gauw weg, maar toch is mij gebleken
dat je van lang die lucht inademen een beetje high
kan worden! Ik werd daarna wel in de watten
gelegd. Kreeg een kop kofﬁe in mijn handen
gedrukt. Zo’n grap werd met iedere nieuwe jong
aangenomen medewerk(st)er gepleegd.”
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VERHUIZINGEN
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting

U kunt al verhuizen va



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

naf

€ 295,-

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,9lti5jd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6
Lid van

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

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Zwarte Woud en de Elzas
6-daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebend06

Gronings Genoegen
6-daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebadu01

Italiaanse Bloemenrivièra
10-daagse busreis

€ 459
vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebdma04

Westendorf in Tirol
12-daagse busreis

€ 389

€ 799
vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebwes03

Glacier- en Bernina Express

dejongintra.nl/eech303

10-daagse bus- en treinrondreis

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures
dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

€ 849
vanaf p.p.

€ 1199
Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
voor een persoonlijk gesprek.

Goetzee
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Uit de praktijk
In gesprekken met onze klanten horen
we vaak dat zij denken dat wij in ons
werk wel veel vreemde of trieste verhalen zullen horen. Het antwoord is ja
en die leest u hier soms ook (uiteraard
geanonimiseerd). Zo ook het gezin
waar twee van de drie kinderen plots
na elkaar overleden. Vader en moeder
hadden het er zo slecht mee, dat moeder
na een half jaar van verdriet overleed;
vader stond er vervolgens alleen voor.
Beide overleden kinderen hadden zelf
geen partner of kinderen. Alleen de in
leven zijnde zoon had kinderen, maar
die waren van zijn vrouw. Aan wie
moest meneer nu nalaten? Vader voelde
er weinig voor datgene dat hij met zijn
vrouw had opgebouwd na te laten aan
de partner en de stiefkinderen van zijn
zoon. Maar hen voor het hoofd stoten
wilde hij ook niet. Uiteindelijk koos
hij voor een tweetrapsmaking, waarbij
de zoon wel erft, maar een goed doel
datgene erft wat na het overlijden van
de zoon nog over is. De zoon mag
interen op wat hij van zijn vader erfde,
maar alleen als hij zelf ook de helft
inteert op eigen vermogen. Hij mag dus
van de erfenis op vakantie, maar moet
de helft van de kosten van eigen geld
betalen. Over je graf heen regeren, is
niet wat iedereen wil. Toch kunnen we
ons voorstellen dat het gebeurt.
Vragen hierover of over andere erfkwesties? Maak een afspraak. Dit kan
vrijblijvend op een van onze erfcoachspreekuren in Spijkenisse, Schiebroek,
Prinsenland of Lansingerland. Zie
www. akto.nu en 010-3130823.
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Een financieel erfplan
Mijn vrouw (72) en ik (73) zijn
in gemeenschap van goederen getrouwd, we bezitten
alles bij elkaar ongeveer
€ 500.000. We hebben ook
twee kinderen met wie het
goed gaat en die beiden ook
weer kinderen (4) hebben.
Hoe voorkomen we erfbelasting?
Uw vraag: “Hoe voorkomen we erfbelasting?”, is een veelgestelde vraag.
Vaak komt die vraag voort uit het idee
dat de ﬁscus een stevige hap neemt
uit het bezit. Mensen denken vaak dat
ze wel 50 procent moeten inleveren.
Gelukkig is dat niet meer zo. Tot 2009
was het hoogste percentage erfbelasting (toen nog: successierechten)
inderdaad 68%. Echter, sinds 2010 is
het hoogste percentage voor derden
40%, voor dat deel van de erfenis dat
groter is dan € 128.751. In uw situatie
mogen we uitgaan van 10%, omdat
de erfenis bij het eerste overlijden
waarschijnlijk niet meer dan de

Schenken aan echtgenoot
Schenken aan echtgenoot of geregistreerd partner als u in gemeenschap van goederen getrouwd of
geregistreerd bent, heeft weinig zin,
want alles blijft steeds van u samen.
Dat ligt anders als u met huwelijkse
voorwaarden bent getrouwd en de
‘rijke’ partner aan de ‘arme’ partner
schenkt. In dat geval kan sprake zijn
van schenkbelasting als de schenking
groter is dan € 3.244 (2021). Gek
genoeg is trouwen in gemeenschap
van goederen, waarbij het vermogen
van een ‘rijke’ partner direct gedeeld
wordt met de ‘arme’ partner, geen
schenking. Hier is dan ook geen
schenkbelasting over verschuldigd.
Nalaten aan kunst Rotterdam
Draagt u de kunst een warm hart toe
in Rotterdam en zoekt u nog een goed
doel voor uw testament, denk dan
eens aan een nieuw gestart fonds in
Rotterdam: Ikwashier010. U kunt aan
dit fonds een legaat nalaten van een
voorwerp of een geldbedrag en zo de
kunsten in Rotterdam na uw overlijden steunen. Extra voordeel is dat dit
fonds een zogenoemde ANBI is en
vrijgesteld is van erfbelasting. Meer
weten? Kijk eens op: ikwashier010.nl

eerste belastingschijf van € 128.751
bedraagt en het gaat om een kind.
Een rekensom: Zonder testament zou
er op dit moment bij het eerste overlijden € 2.700 erfbelasting per kind
verschuldigd zijn; oftewel 3,3% over
hun erfdelen van € 83.333.
Na het tweede overlijden is de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot: € 500.000 min de niet-opeisbare
vorderingen van de kinderen (2x €
83.333) = € 333.333. Ieder kind erft

Huur opzeggen
Wanneer u gaat verhuizen of na een
overlijden, moet de huur opgezegd
worden. Dat hoeft vaak niet op de
eerste van de maand te zijn. Steeds
meer verhuurders houden een opzegtermijn van een vast aantal dagen
aan; 30 bijvoorbeeld. Dit maakt het
opzeggen een stuk ﬂexibeler en zorgt
voor minder (dubbele) huurlasten.
Vraag de verhuurder welke opzegtermijn hij aanhoudt. De keerzijde is dat
u ook per iedere dag van de maand
kunt huren. De huur van de nieuwe
woning kan dus ook eerder ingaan
dan de eerste van de nieuwe maand.
Wat de overheid weet
U kent waarschijnlijk mijn overheid.
nl wel. De site waar u brieven van de
overheid ontvangt. Maar met deze
website kan veel meer. Zo kunt u er
uw persoonlijke gegevens terugvinden, uw autogegevens, uw werkver-

daarvan de helft. Hierover is € 16.134
erfbelasting verschuldigd. Ieder kind
heeft dan € 250.000 geërfd, waarover
dit kind in totaal € 18.834 erfbelasting
heeft betaald; dat is 7,5%. Wanneer u
dit teveel vindt, zijn er methoden om
erfbelasting te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld de kleinkinderen een deel
van de erfenis gunnen. Door hen in
uw testament bijvoorbeeld een legaat
van ieder € 5.000 na het overlijden
van de langstlevende toe te kennen,
bespaart u hierover (over 4 x € 5.000)
20% belasting; oftewel: € 4.000.

leden en ook treft u een link aan naar
uw pensioengegevens en gezondheidsinformatie. Nieuwsgierig naar
wat de overheid van u weet? Neem
eens een kijkje op deze site.
Beperkt inzage in testament
Een erfgenaam heeft recht de volledige inhoud van het testament te
kennen. Een legataris slechts op dat
deel van het testament dat gaat over
het toegekende legaat. Een kind dat
onterfd is, heeft alleen recht op de
passage waarin hij/zij (expliciet) onterfd wordt, niet meer en niet minder.
Vooral dat ‘niet meer’ kan frustrerend
zijn, want veel onterfden willen graag
weten wie er dan wel erft. Als de
executeur dat niet aangeeft (privacy),
blijft het raden. Legatarissen en onterfden hebben ook recht op dat deel
van het testament waar de executeur
benoemd wordt en welke rechten en
plichten deze heeft.

Het is ook mogelijk bij leven alvast
vermogen weg te schenken; daadwerkelijk of op papier. Met een papieren
schenking kunt u over uw vermogen
blijven beschikken. U schenkt, maar
leent dit direct weer terug. Wel moet u
jaarlijks (tot uw overlijden) 6% rente
betalen over het geschonken en terug
geleende bedrag.
Ook kunt u erfbelasting voorkomen
door een rente te vergoeden over
de niet-opeisbare vorderingen van
de kinderen (hun erfenis). U betaalt
dan wel een hogere erfbelasting bij
het eerste overlijden, maar doordat
de vorderingen van de kinderen
met de rente toenemen, neemt de
nalatenschap van de langstlevende
echtgenoot af en is daardoor bij het
tweede overlijden minder erfbelasting verschuldigd. Of dit per saldo
bij beide overlijdens tot besparing
van erfbelasting leidt, hangt af van
leeftijd en levensverwachting van
de langstlevende. Dit kan het best
op het moment dat de eerste partner
overlijdt, bekeken worden.
Erfbelasting is geheel of gedeeltelijk
te voorkomen, maar om dat goed te
doen is wel een plan nodig en in veel
gevallen een testament.

Eet peulvruchten Ze zijn een
goedkoop en goed alternatief voor
vlees en dragen ook nog eens ﬂink
bij aan de reductie van de CO2
uitstoot. Voor de productie van een
kilo peulvruchten wordt een kilo
CO2 uitgestoten; voor een kilo
lamsvlees 51 kilo CO2.
Opgepast met rente Steeds
meer banken gaan rente aan u
berekenen wanneer het saldo op
uw bankrekening hoger is dan €
100.000. Blijf dus alert en spreid
uw spaargeld. Spreiden is sowieso
zinvol, omdat binnen het depositogarantiestelsel ook maar tot
€ 100.000 per rekeninghouder is
gegarandeerd.
Gebruik AOW-tegoed Omdat
door coronaregels winkels lange
tijd dicht waren, mag u het saldo
van het AOW-tegoed van 2020 dat
nog op uw Rotterdampas stond,
meenemen naar 2021. Gebruik het!
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samen
kofﬁe
drinken
in
Rotterdam?

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Ambachtelijke
• Meubelstoffeerderij
• Antiekrestauratie
• Meubelspuiterij/logerij
• Stoelenmatterij

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

3061 GV Rotterdam

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

Schoonmaken woning
* bijv.
bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

020 3080011

Onze diensten:

Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

Tel.: 010-4194010

bel ons op

Tel.: 010-4145808

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

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

20% lastminute
korting tijdens
de zomervakantie

Martin Descendre
IJsclubstraat 68

Rob de Woningontruimer

*

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Showroom en
open werkplaats:

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

Bij ons staat persoonlijk
contact, kwaliteit en
service hoog in het
vaandel!
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verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

*

Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

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

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287

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

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

KvK nummer 24448641

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10:00-17:00

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.
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Liefde voor de zee begon in Haamstede
D

aar gingen we hoor. Met zijn drieën. Op de fiets van
Heijplaat naar Haamstede. Een jas of jack aan, want
af en toe waren er korte venijnige hoosbuien. Begin
augustus 1959. Mijn broer Jan en ik zouden een oogje
houden op ons jongere zusje Elly. Wij vonden het spannend,
voor haar was het helemaal een avontuur. Zo’n eind fietsen!
Onze ouders waren een dag eerder gegaan, vanaf de Rosestraat, en hadden de meeste bagage meegenomen.
Onze eerste stop was op Rhoon, bij
het veertje van Goidschalxoord. Daar
gebeurde wat grappigs. In de modderige kreek naast de weg naar het
pontje was een aantal natuurliefhebbers planten aan het determineren.
In de Oude Maas passeerde net een
groot schip. Door de schroefslag zoog
het eventjes het hele haventje leeg en
daarna kwam het water dubbel terug.
Veel gekrakeel en enkele dames die
bijna omsloegen in de blubber door
de kracht van de golven. Wij, die
veilig op de weg stonden, hadden de
grootste lol.
Het pontje bracht ons naar de Hoeksche Waard. Op naar Numansdorp,
waar de veerboot wachtte die ons
naar Zijpe op Schouwen-Duiveland
zou brengen. Een tocht van anderhalf
uur. De boot zat stampvol. Zes jaar
na de Watersnoodramp begon het
toerisme naar het eiland weer flink
toe te nemen. Het werd een prachtige
tocht. Iemand toverde ineens een
mondharmonica tevoorschijn en
begon ‘Schön ist die Jugendzeit’ van
Lenie und Ludwig te spelen. Een
grote hit van een paar jaar eerder.
Binnen de kortste keren zong heel de
kajuit mee en daarna volgde het ene
na het andere lied. Die anderhalf uur
vlogen voorbij.
Caissons
Toen we onze fietsen hadden en weer
helemaal uitgerust de wal opliepen,
begon onze eigenlijke tocht. Het
eerste doel: de dijkdoorbraak bij
Ouwerkerk gaan bekijken. In 1953
was dat het laatste stroomgat dat
gedicht werd. Op een normale manier
ging dat niet en daarom werden er
grote caissons, bij doodtij, het gat in
gevaren. Toen we met zijn drietjes
bovenop die betonnen kolossen
liepen, nu gevuld met aarde, zagen
we pas hoe groot het gat in de dijk
geweest moet zijn. Jaren daarna is het
Watersnoodmuseum erbij ontstaan.

Met de fiets onderweg in Zeeland

Een prachtig initiatief om de herinneringen aan die ramp levend te houden.
In Zierikzee gingen we lunchen. ‘Drie
bolletjes, eh en drie brohtjes, eh. Das
samen een gulden, eh.’ Dat was onze
eerste kennismaking met het Zeeuws.
Nog een keer terug om ons zelf extra
te verwennen met drie heerlijke
Zeeuwse bolussen. ‘Die zalle wel
smake, eh.’ Daarna bleven we de hele
dag elke zin eindigen met ‘eh’.
Standbeeld
Nu naar Brouwershaven. Op het
fietspad daarheen viel me op hoe kaal
het eiland was. Nergens een boom
te zien. Allemaal doodgegaan door
het zoute water. Wel moesten we ons
op een bepaald gedeelte door een
kapoentjesplaag fietsen. Thuis vond
je het altijd prachtige beestjes, nu was
de lol er snel af. Ze kriebelden in je
nek, zaten in je haar en op het fietspad
reed je er tientallen dood. Toen we
stopten merkten we pas wat een vieze
lucht die dode beestjes verspreidden.
Waarom die vele extra kilometers
naar Brouwershaven? Op de ulo
vertelde mijn leraar Nederlands, mijnheer Smallegange, de laatste tijd vol
liefde over Vadertje Cats, een bekend
dichter uit de Gouden Eeuw. En Cats
kwam uit Brouwershaven en daar
stond een standbeeld van hem. Dat
wilde ik op de heenreis meepikken.
Later ging hij in Den Haag wonen en
zijn huis, – Sorghvliet, – is nu de woning van premier Rutte. Maar dat lag
toen nog in de schoot der toekomst
verborgen. Standbeeld bekeken, plus
een rustperiode. Was die omweg het
waard geweest? Alleen om een standbeeld te bekijken? Hmmm. Toen weer
verder. Ons zusje trapte nog steeds
dapper mee. De volgende stop werd
Serooskerke. Daar gingen we languit
tegen de dijk aanliggen, een heerlijk
zonnetje boven ons, met uitzicht op
de Schelphoek. Een verloren polder.
Het gat in de dijk was in ‘53 zo groot
geworden, dat het niet meer te dichten
viel. Ook hier kwamen caissons als
reddende engelen binnen gevaren. De
resten van de vroegere dijk konden
we goed zien. “Kom, we gaan aan ons
laatste stukje beginnen.”
We hesen ons weer op onze brikjes en
daar gingen we. Toen wij Haamstede
passeerden, zagen we al dat het een
prachtig dorpje was, maar ons vakantiehuis lag in Nieuw-Haamstede,
vlakbij de vuurtoren. Dus reden we
door, want langzamerhand werden
we het toch wel zat. Na wat gezoek
vonden we Lindenlaan 15. Onze

Het zweefvliegveld van Renesse

ouders waren er al. Pa en ma blij dat
we gezond en wel de tocht achter de
rug hadden. Mobieltjes om de hele
dag onderling contact te houden, bestonden nog niet. Zus Elly kreeg een
compliment, omdat ook zij die lange
fietstocht goed volbracht had.

smal, met bijna elke dag een flinke
branding, waarin je heerlijk kon
duiken en rotzooien met de anderen.
Bovendien kon je er fijn zeeforten
bouwen. Door de afkalving van het
duin waren sommige bunkers,- eerst
helemaal verscholen in het zand, – in

Noorse noodwoning als vakantieverblijf

Noodwoningen
Veertien heerlijke dagen zouden we
hier blijven. Nou, dat zou wel lukken!
Het huis was van een oom van ons.
Deze werkte bij de Ned. Heidemij.
Deze instelling had na de ramp van
‘53 geholpen de infrastructuur op het
zwaar getroffen eiland te herstellen.
Oomlief werkte eerst elders voor hen
in Zeeland. De Noorse regering had,
omdat veel huizen door het water
verwoest waren, noodwoningen
geschonken en een aantal was bij de
vuurtoren neergezet en in één daarvan
woonde die oom met zijn gezin. Nu,
in 1959, was er al veel hersteld en
was hij overgeplaatst naar een project
in Tunesië, maar het huis had hij
aangehouden. Zodoende konden wij
er nu in.
De volgende dagen gingen we de
omgeving goed verkennen. Wat viel
daar veel te ontdekken! Hoge duinen,
een statige vuurtoren, bunkers, het
bos van Domeinen en zelfs nog een
vliegveld waar aan zweefvliegen
werd gedaan. Het strand was vrij

brokken op het strand beland en met
dat puin konden wij dan weer ons fort
versterken. De kazematten en grotere
bunkers verderop in de duinen vormden een ideaal speelterrein. Waar ze
ooit voor gebouwd waren, beseften
wij nog niet helemaal. Met een
boswachter heel vroeg, om 5 of 6 uur,
een lange wandeling door de Domeinen gemaakt en over het stille strand
terug. In de diepe duinpannen was
het, ondanks hartje zomer, ‘s morgens

De vuurtoren van Haamstede

vroeg nog zo koel, dat je adem als een
wolkje je mond uitkwam.
Zeevlam
Op het strand zag ik voor het eerst
het lichten van de zee. Zeevlam. Elke
golf die je uit elkaar trapte, spatte in
een fontein van vuur uiteen. Fantastisch om te zien.
Op de wat koelere dagen gingen we
op de fiets naar het echte Haamstede
en Renesse. Snuffelden in de enkele
souvenirwinkeltjes die er waren.
Bekeken de grote kerk en in beide
dorpen de kastelen. Slot Moermond
in Renesse zag er in die jaren vervallen uit; pas jaren later las ik wat voor
verschrikkelijks zich in 1944 bij
dat kasteeltje had afgespeeld. Een
tiental verzetsmensen werd daar, als
afschrikking, door de bezetter tijdens
de grote slag om de Schelde, opgehangen. Eén van hen een Schiermonnikoger.
De andere richting fietsten we ook uit,
naar de Plompe Toren, een kerktoren,
boven op de dijk, die ooit in een dorp
stond. Het dorp verdween in de veelvraat onder ons: de Oosterschelde.
Nu rustig kabbelend, maar soms een
onberekenbaar monster, volgens een
vriendelijke, oude Zeeuw, die ons
ongevraagd in sappig Zeeuws van
alles over de omgeving vertelde. ‘Ier
lach oit ut durp Koukeerke. Noe es
allinne de kerktorn nog.’ Aan het
slot van zijn betoog tikte hij tegen
zijn zwarte petje, lachte ons toe en
wandelde verder. De vakantiedagen
vlogen letterlijk om. Waarschijnlijk
sloop er toen al een virus bij mij naar
binnen. Niet dat van corona. Maar
dat van liefde voor de zee, het strand.
Want toen ik jaren later de kans kreeg
om Rotterdam te verruilen voor een
baan en huis op Schiermonnikoog,
greep ik, samen met mijn gezin, die
gelegenheid met beide handen aan.
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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Tramtour door Rotterdam met Lijn 15

We kunnen weer met de museumtrams in Rotterdam mee. De 90 jaar
oude vierassers van Tramtour Rotterdam Lijn 15 maken een rondrit van
70 minuten door het centrum en het westen van Rotterdam. Daarbij
gelden wel enkele coronaregels. In- en uitstappen alleen Willemsplein,
niet op onderweghaltes. Alleen PIN-betaling. Mondkapje verplicht.
Tramtour Rotterdam Lijn 15 is de tijdelijke vervanger van Citytour Lijn
10. Door de coronaregels moet het aantal passagiers beperkt blijven
en is ‘hop on – hop off’ (onderweg in- en uitstappen) niet mogelijk.
Het Trammuseum aan de Kootsekade moet helaas ook nog even
gesloten blijven. Steun het behoud van de Rotterdamse historische
trams, bussen en metro’s en maak een rit met Lijn 15!

Vanaf donderdag 1 juli
De museumtrams gaan weer rijden

Na acht maanden coronapauze gaan de museumtrams weer rijden! Instappen Willemsplein, op
donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag tussen 11.00 en 16.30 uur. Tickets € 10,- Twee kinderen onder
16 jaar reizen GRATIS mee met een betalende passagier. Kaartverkoop bij tramhalte Willemsplein.
Voor toeristen in eigen stad: Tramtour voor een tientje. Meer informatie elders op deze pagina en
op www.lijn15.com

Zaterdagen 3 en 10 juli
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Leefgoed Beeldentuin 2021

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. 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 0180-323414.

Lezing in Historisch Café

Altijd al meer willen weten over de bijzondere
geschiedenis van Delfshaven? Kom tijdens het
Delfshaven festival op 1 augustus naar het
Historisch Café in Stadsbrouwerij De Pelgrim! De
makers van het digitale platform TimeTransit geven
een lezing over de interessante ontdekkingen die
zij deden over de bewoners en de panden van het
Delfshaven van 400 jaar geleden. De lezing wordt
geïllustreerd met prachtige beelden van Delfshaven, zoals het er in de 16e en 17e eeuw uitzag.
Ook is er volop ruimte voor vragen en discussie
over het karakter en de toekomst van dit bijzondere stukje Rotterdam. De lezing is gratis!
Aanmelden is verplicht via info@stichtingverborgenstad.nl. De adviezen en regels van het RIVM omtrent corona
worden te allen tijde nageleefd. Kijk voor meer informatie op www.delfshavenfestival.nl. Datum: 1 augustus –
Locatie: Stadsbrouwerij De Pelgrim (Gildezaal).

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen
oogarts: 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).

Vanaf woensdag 7 juli

Het Calandkoor gaat weer van start

Na een onzekere tijd vanwege de coronasituatie start het Calandkoor de repetities eindelijk weer
op. Het gemengd 55-plus koor onder leiding van dirigent Marlous Smit jr. repeteert elke woensdagavond in de St.Caeciliakerk, Zocherstraat 90, 3067 AT Rotterdam, van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Nieuwkomers zijn van harte welkom. Er is ruime kosteloze parkeergelegenheid aanwezig. Het koor
bestond in juli 2020 veertig jaar, maar kon dit niet vieren vanwege corona. Dat wordt beslist op
later moment ingehaald!

Vrijdag 16 juli tot en met zondag 8 augustus

Kom zingen bij het Calandkoor

Het Calandkoor uit Rotterdam bestaat uit veertig 55-plussers. Het repertoire is zeer gevarieerd, van klassiek
en opera tot musical en spiritual. Rustige, gedragen muziek wordt daarbij afgewisseld met pittige, snelle stukken. Dirigent Marlous Smit Jr. beschikt naast de nodige vakkundigheid over een goed gevoel voor humor en
een aanstekelijk enthousiasme. Dit mist zijn uitwerking op de leden niet en dat klinkt door in het resultaat. Elke
repetitieavond en concert is hierdoor een feest. Om lid te worden hoeft u geen noten te kunnen lezen. Iets voor u?
Dan wordt u, en vooral mannen of echtparen, hierbij uitgenodigd vrijblijvend enkele repetitieavonden bij te wonen
om de sfeer te proeven. De koffie staat klaar. Meer informatie: www.calandkoor.nl, 010-4563531 (secretariaat) of
per mail, Ramperti@kpnplanet.nl.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa
op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk
gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor
het oud papier? U bent niet de enige met vragen
over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt
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.

Delfshaven Festival

Deze zomer is het dé tijd de veelzijdigheid van Delfshaven te ontdekken. Van 16 juli tot en met
8 augustus kunt u genieten van interessante rondleidingen, exposities, lezingen en livemuziek.
Stippel uw route uit langs de mooiste locaties en proef de heerlijkheden van alle lokale ondernemers rond het Piet Heynsplein. Met de (klein)kinderen op stap? Iedere zondag is er een speciaal
kinderprogramma. Het grootste deel van het programma is gratis! De adviezen en regels van het
RIVM omtrent corona worden te allen tijde nageleefd. Kijk voor meer informatie op www.delfshavenfestival.nl.

Tot en met 15 oktober
Leefgoed Beeldentuin 2021 in landelijk groen

De Beeldentuin op Leefgoed de Olifant toont werken van 17 gerenommeerde kunstenaars in een
prachtige landelijke entourage. Gratis toegankelijk. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan
den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij 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.

Deze zomer
Vakanties met Aandacht

Het vakantiebureau biedt vakantieweken voor senioren en mensen met een zorgvraag. Bij hen kunt
u echt vakantie vieren! Er is een breed aanbod van zowel 6-daagse als 8-daagse vakanties gedurende het hele jaar. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar deze zomer. Kijk voor meer informatie
op onze website www.hetvakantiebureau.nl of vraag onze vakantiegids aan via:info@hetvakantiebureau.nl of 0343-745890.
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Larissa of Heleen: 0180-820244
Kunst en curiosa

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn
of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00
uur terecht bij 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, IJsselstein. Ook in deze coronatijd gewoon
geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor
meer inlichtingen: bel 030-6063944.

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat
opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst,
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met
zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan
zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de 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
nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn er momenteel minder
oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek &
Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u
wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor
een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek
& Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte
Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@
dehesse.nl – www.dehesse.nl

Vrijwilliger worden bij Het vakantiebureau?

Bij Het vakantiebureau kunt u genieten van een vakantie met een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Bijvoorbeeld een leuke excursie,
een gezellig avondprogramma of een wandeling of fietstocht in de
prachtige omgeving van de hotels. Enthousiaste vrijwilligers begeleiden
het programma en ondersteunen waar nodig. Heeft u hulp nodig bij uw
verzorging? Ook dan helpen onze ervaren vrijwilligers u graag. Lijkt het
u leuk om gasten een heerlijk onbezorgde vakantie te bezorgen? Kijk dan
eens op de website www.hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger naar de mogelijkheden. Voor de zomer van 2021 is Het vakantiebureau vooral nog op
zoek naar gediplomeerde zorgvrijwilligers.

Mijn moeder belt me met de afstandsbediening.
Daarmee krijgt ze me niet te pakken.
Bellen met de afstandsbediening?
De moeder van Eva heeft dementie. Eva: “Er kwam heel veel
op me af toen mijn moeder de
diagnose dementie kreeg. Ineens
kwamen we in een mallemolen
terecht, van ziekenhuisbezoeken tot gekke situaties thuis. Ze

probeerde me te bellen met de
afstandsbediening, dat verzin je
toch niet?
Ik ben heel blij dat Mantelfoon er
is, zij hebben meegekeken welke
hulp en ondersteuning er in onze
situatie passend was. Ik heb nu

overzicht, we hebben een
casemanager en ik heb af
en toe tijd voor mezelf.”

Mantelfoon helpt mantelzorgers verder
Als je zorgt voor iemand met
dementie kom je soms in gekke
situaties terecht.

Waarschijnlijk heb je veel vragen.
Weet jij waar en bij wie je terecht
kunt?

Mantelfoon beantwoordt jouw
vragen. We bieden een luisterend oor
en staan je bij met raad en daad.

Meest gestelde vragen over dementie & mantelzorg
Bij Mantelfoon krijgen we regelmatig vragen die te maken hebben met dementie en mantelzorg.
De top 3 van meest gestelde vragen in de categorie dementie:

• Ik zorg dagelijks voor mijn
vader met dementie. Ik heb
hierbij ondersteuning nodig.
Iemand die af en toe de zorg
overneemt, zodat ik even kan
opladen. Weten jullie welke
ondersteuningsmogelijkheden
er zijn?

• Mijn moeder heeft vergevorderde dementie. Ik heb soms
een luisterend oor nodig en wil
graag mijn ervaringen uitwisselen met mensen die in een
gelijksoortige situaties zitten.
Zijn er groepen waar ik mij kan
aanmelden?

• Ik ben sinds kort mantelzorger
van mijn broer met dementie.
Ik weet eigenlijk niet wat het
mantelzorgen inhoudt en wat
er bij komt kijken. Kunnen jullie
mij hierover informeren?

Zijn deze vragen herkenbaar voor jou of heb je een andere mantelzorgvraag?
Het antwoord verschilt per persoon en situatie. Mantelfoon kijkt mee naar jouw situatie en welk aanbod er in jouw wijk is.
Bel Mantelfoon gratis via 0800 - 777 33 33 (dag en nacht) of chat via www.mantelfoon.nl.

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS | www.mantelfoon.nl

Er komt veel op je af als je zorgt voor iemand met
dementie. Mantelfoon helpt mantelzorgers verder.
We luisteren naar je, denken mee en geven advies.

u
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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.
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was specialist in luchtfotografie.
Over zijn werk verscheen
vorig jaar het boek ‘Rotterdam 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.

€ 39,95

€ 39,95

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Scheepvaartkwartier in de
20e eeuw

Wandbord Rotterdam als
paradijs
Een metalen wandbord met een leuke
spreuk over Rotterdam: ‘In de hemel is
het paradijs, op aarde hebben we Rotterdam’. 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..

€ 9,95

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 hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus is van 100 procent
katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en voorzien van een
banderol.

€ 8,95

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep de
Does over het Rotterdam van de linkermaasoever, zeg maar tussen de Westensingel 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 rondvaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue. Misschien ook
die van u!

€ 14.95

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 opgroeide. 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 schitterend in beeld brengen.

€ 7,50

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

€ 29,95
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-winkeliers en hun kinderen een mooi
beeld van het Noordereiland van
weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en
nostalgische privéfoto’s.

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 24,95

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 bestel:
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten: 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken: (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De gast uit het Rifgebergte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Vreewijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
39,95
14,95
8,95
7,50
9,95
21,99
14,95
14,95
24,95
14,95
14,95
14,95
29,95

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN

tnv

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Let op! Oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.
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Wat zeggie? Ja, als je valt dan leggie!
K

ent u dat? Je zit in een kamer of café met enkele mensen die zitten te kletsen en iemand zit opgewonden
tegen u aan te praten. Maar je verstaat er eigenlijk
maar de helft van. De persoon is wat dominant en houdt een
heel betoog en dan komt het moment dat je gevraagd wordt of je
het met hem eens bent of niet. Voor jouw de keus, maar je hebt
eigenlijk geen idee waar het over gaat. Dat wordt gokken. Ja of
nee. Ja dus, dan ben je er maar vanaf, maar oh jee het had nee
moeten zijn. Die gast gaat helemaal uit zijn plaat.
Er valt een stilte in de kamer en
alle ogen zijn ineens op jou gericht
en daar zit je dan, hulpeloos. Die
situatie heb ik dus meer dan eens
meegemaakt. Klets je daar dan maar
eens uit. Mijn vaste lezers kennen
inmiddels mijn loopbaan wel bij Van
Gend & Loos aan de Westzeedijk in
Rotterdam. Begonnen op een Commer wijkwagen en mislukt als wijkchauffeur. Daarna op de vrachtwagen
met hefklep, tussendoor een blauwe
maandag op het confectievervoer en
een jaar op het geldvervoer. Daarna
op de opleggercombinatie. Mijn grote
droom was uitgekomen. Hoe groter
en langer hoe beter. En dan komt
er zomaar ineens een moment van
verstandsverbijstering, omdat het nog
niet lang genoeg was waar ik mee
reed en sta je ineens op de stoep bij
de Nederlandse Spoorwegen. We zaten in een zaaltje achter het Centraal
Station in Rotterdam met een hele
groep sollicitanten waar we uitleg
kregen hoe met dat spul te rijden en
welke opleiding je diende te volgen.
Daarna volgde een keuring.
Ernstig gehoorverlies
De controlerend geneesheer ging vlak
achter mij staan en vroeg iets op een
zachte toon. “Wat zegt u?”, vroeg ik.
“Ja precies dat!”, zei de keuringsarts.
“U verstaat mij niet, doordat u een
ernstig gehoorverlies heeft.” Ik was
perplex. Nooit enig idee van gehad.
Ja, als er druk door elkaar gepraat
werd, raakte ik de draad van het
gesprek wel eens een beetje kwijt,
maar wie had dat nu niet? Hij gaf de
raad mij vrijwillig uit het sollicitatieproces terug te trekken, zodat hij me
niet hoefde af te keuren. Het zou mijn
loopbaan kunnen schaden. Natuurlijk
met het advies beslist een KNO-arts
te raadplegen. Dat baantje bij de
Spoorwegen kon ik verder wel vergeten. Ging nooit meer lukken. Achteraf
was ik daar niet zo rouwig om. Ik had
nooit in dat keurslijf van op tijd rijden
en de klok gepast.
Maar wel erg was het feit dat ik dus
slechthorend bleek te zijn. Nooit iets
van gemerkt eigenlijk. Al begon er
wel iets te dagen. De onverstaanbare
collega’s die de gewoonte hadden zo
zachtjes te praten dat ik ze slecht verstond bijvoorbeeld. Anderen hadden
daar schijnbaar toch minder moeite
mee. Maar ook uit mijn jeugd kwamen beelden naar boven. Gezinsleden
die over mij spraken tijdens het lezen
van een spannend boek over Arends-

oog en Witte Veder van J.P. Nowee.
Beetje smalend van ‘kijk hem nou, hij
heeft niks in de gaten’. Was ik echt zo
verdiept in het verhaal dat ik ze niet
gelijk opmerkte of was er misschien
toch iets meer aan de hand?
Wat zegt u?

Onverdiende klappen
Op school ging het ook niet zo
goed. Ik droomde graag een beetje
weg, terwijl ik door de grote ramen
van de St. Willibrordusschool in de
Mauritsstraat in Rotterdam naar de
meeuwen staarde die over de daken
van de huizen in de buurt scheerden.
Er werd mij regelmatig iets gevraagd
over de les van dat moment en ik had
nooit een antwoord. Natuurlijk mijn
huiswerk niet gedaan, maar wellicht
ook de vraag niet verstaan of begrepen. Nooit echt naar mijn zin gehad
op school. Alleen
jongens op houten
banken met een
lessenaar, een
strenge onderwijzer en het grote
aantal leerlingen
waren daar zeker
mede debet aan.
Later, na een mislukt trimester op
de St. Petrus ulo teruggezet naar het
laatste jaar van de St. Nicolaasschool,
die ineens onverwacht harde draai
om mijn oren in de klas van broeder
Bernardinus. En ik was mij echt van
geen kwaad bewust. Ik tuimelde
bijna van de bank, zo hard kwam
die klap aan. Het duizelde me. Wat
deed ik toen verkeerd? Misschien had
hij toch wat gevraagd of gezegd en
was mij dat ontgaan. Mijn moeder
klaagde vaak dat ik zo hard praatte.
“Kan het alsjeblief wat zachter, ik ben
niet doof hoor!” Nee, zij niet, maar
ik misschien wel, zo bedacht ik veel
later. Zo heb ik wellicht toch klappen
en slaag gehad die ik eigenlijk niet
verdiende, al was ik beslist geen
lieverdje.

zag zich al voor de kosten opdraaien.
“De rest van mijn leven krom liggen
voor jouw stommiteiten!” Ik hoor
het hem nog uitschreeuwen. Geloof
niet dat het uiteindelijk op betalen is
aangekomen, al vond ik zelf het verplichte bezoek met mijn excuses voor
het gebeurde al vervelend genoeg.
Eigenlijk ben ik altijd best een lief
ventje geweest. Zo mak als een lammetje. En ook later een vredelievend
persoon en zeker geen vechtersbaas.
Maar als het er op aankwam, stond ik

was ik er klaar mee. Stapte op mijn
fiets en scheurde, nog trillend van
emotie en adrenaline, naar huis. Die
gasten heb ik nooit meer gezien. Het
enige wapenfeit in mijn leven waar ik
best een beetje trots op ben, dat mag
u gerust weten. Ik zou het nu niet
meer doen. Of kunnen denk ik. De
leeftijd weet u. Maar ik dwaal weer
eens een beetje af, geloof ik.
Pokkenherrie
Onderzoek door het audiologisch
centrum wees
inderdaad ernstig
hoorverlies aan en
na onderzoek in het
Dijkzigt ziekenhuis
kwam verstening
van het kraakbeen
aan het licht. Iets
met een hamer en
aambeeld, al heb ik niks met een smederij van doen. Maar er was licht aan
de horizon. Of liever gezegd, meer
geluid in de toekomst. Het kon verholpen worden door vervanging van
de gehoorbeentjes door Teflon, een
soort kunststof. En met succes kan ik
u verzekeren. Ruim een week in het
oude Dijkzigt ziekenhuis per oor en
zeker niet allebei tegelijk natuurlijk.
Nooit zeker of zo’n operatie zou
lukken. Ook geen narcose, zodat de
chirurg regelmatig kon informeren of
ik nog wel geluid had tijdens de operatie. Nog hoor en voel ik dat gedreun
in mijn hoofd toen mijn gehoororgaan
werd verbouwd. En nee, toen keek
men nog niet op een dag of meer in
het ziekenhuis. Tegenwoordig sta je
na een blinde darmoperatie alweer
een dag later buiten of zo. Beetje
overdreven misschien, maar het
ziekenhuis is beslist geen hotel.
Wat had ik een spijt van die operatie!
Welk een pokkenherrie ineens. Gek
werd ik er van. Met de metro naar
huis en die gong bij het vertrek na
elke halte. Idioot zo hard als dat
klonk. En ik had toen ook nog een
dik verband op mijn oor. Muziek
klonk ineens blikkerig. Waar waren
de mooie bassen gebleven waar ik zo
gesteld op was? Bang, daar ging een
keukenkastje dicht. “Hallo ja, kan

‘Wat had ik een spijt van die operatie!
Welk een pokkenherrie ineens.
Gek werd ik er van’

Geen peulenschilletje
Wonderlijk hoe die dingen zo ineens
op hun plaats vallen. Ik heb er niet
onder geleden hoor en ook geen
trauma aan overgehouden. Een goed
pak slaag hoorde er gewoon bij in
die tijd en werd vaak uit bezorgdheid
gegeven. Hoewel mijn vader ook best
driftig kon zijn. Maar ja, het feit dat
ik die buurjongen bij ons in de Breitnerstraat even daarvoor per ongeluk
in het ziekenhuis had getrapt was ook
geen peulenschilletje voor hem. Hij

mijn mannetje.
Overval
Het is mij nog één keer overkomen
in mijn leven, dat ik zo uithaalde.
De tweede keer overkwam mij dat
in Crooswijk in de tijd dat ik nog
op de Prof. Hugo de Vries lagere
Tuinbouwschool zat en waar ik stage
liep bij bloemisterij Brands, die op
de hoek van de Boezemstraat en Pijperstraat zat. Met de fiets op weg naar
huis werd ik lastig gevallen door twee
grote gasten die op een vechtpartijtje
uit waren. Of graag mijn mooie fiets
wilden. Ze waren een stuk breder
dan mijn persoontje en zagen er best
sterk uit. En ook tijdens die overval,
terwijl er wat geduwd en getrokken
werd aan mijn fiets, haalde ik in één
keer uit. Sloeg hem met de blote
vuist zo keihard in het gelaat dat hij
een heftige bloedneus kreeg en trok
onderwijl zijn bloes in twee stukken.
De knoopjes vlogen in het rond. En
het scheelde niet veel of ik had hem
ook nog de Boezemsingel in geduwd.
Hij was totaal overrompeld en
perplex van mijn actie en ik ook. Ik
wist niet wat mij overkwam en dat ik
zoiets in mij had. De ander zette het
op een lopen toen ik dreigend op hem
afkwam. Zijn fiets, die hij achterliet,
verdween wel in de singel en toen

het wat minder!?” Mijn vrouw keek
mij verbaasd aan. Die dingen vallen
al jaren zo vanzelf dicht. Niks aan de
hand. Onze klok had een bel en elk
uur dacht ik dat de ijscoman de straat
in reed. Zo hard klonk dat geluid.
Ruis
Ach, alles went en van lieverlee
raakte ik en die trage hersens van mij
aan dat nieuwe geluid gewend. Zelfs
de muziek klonk weer mooi. Maar
nog mooier, ik kon de mensen weer
verstaan. Hoefde mij niet meer af
te zonderen in mijn eigen wereldje.
Was altijd lastig hoor, een gesprek
voeren en vragen of men ietsje harder
wilde praten. Maar mensen vergeten
dat gewoon weer tijdens een praatje.
En je wilt niet zeuren hè? Dus dan
maar geen gesprek. Of gokken met
je antwoord, wat dan weer verkeerd
kon vallen.
Maar eerlijk gezegd ben ik nu
weer een beetje terug bij af. Ik heb
regelmatig een ruis in mijn oor en de
doofheid slaat steeds meer toe. Al zal
deze keer mijn leeftijd wellicht een
rol meespelen en ben ik nu van een
koptelefoon afhankelijk als ik de tv
aan zet. Of mooie muziek beluister.
Maar ik zit er eigenlijk niet zo mee en
wil ook zeker niet klagen. Heel wat
mensen tobben veel meer met hun
gezondheid en hebben het een stuk
zwaarder. Ik vind het eigenlijk wel
lekker rustig zo. De paar personen
die ik spreek kan ik nog redelijk
goed verstaan en anderen ga ik wel
uit de weg. Ik kom maar met weinig
mensen in aanraking en deze tijd
van afstand houden bevordert de
communicatie ook niet echt. Mijn
vrouw treedt steeds meer op als tolk
tijdens noodzakelijke gesprekken met
eventuele hulpverleners en ik hou
me verder een beetje van de domme.
Moeten ze het nog een keer uitleggen.
Werkt ook prima kan ik u verzekeren.
Ach, het is niet anders en ik kan er
goed mee leven.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Een ruimte of compleet
huis leeghalen?
Wij helpen je graag.
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, Zuid
hetgoed.nl

kringloopwarenhuis

Wilt u nog
even

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

er
lekkeen

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.

eerdere krant
teruglezen?
Deze is ook
online te bekijken!
www.deoudrotterdammer.nl
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DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Doré’s

5 kilo

€ 5,50

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

Kunstgebit zonder verhemelteplaat !

- Smaak wordt beter.
- Nooit meer misselijk.
- Beter gevoel bij warm en koud.
Bel ons voor meer informatie
Zaterdags geopend.

Uw kunstgebit of klikgebit wordt vergoed vanuit
de basisverzekering. Wij regelen dit voor U !

Lengweg 80
3192 BL Hoogvliet

www.kunstgebittenrijnmond.nl

Tel: 010 - 2162258
info@kunstgebittenrijnmond.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

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

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Adverteer in
dé krant voor
de Rotterdammer
die zijn stad
nooit vergeet!

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

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

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

Bel Heleen
of Larissa voor
meer informatie:
tel. 0180-820244

CU
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Het verhaal bij de foto van Gini
In 1939 komt de joodse familie Van Zuiden aan de Schepenstraat in Rotterdam wonen. Vader Simon
is slager en moeder Rachel werkt in een rusthuis voor oudere, alleenstaande joodse dames. Hun
dochter draagt de sjieke naam Regina, maar wie haar beter leert kennen, noemt haar gewoon Gini.
Gini vindt gelijk aansluiting bij het een jaar oudere overbuurmeisje. De meiden trekken veel met
elkaar op.
Dan valt het Duitse leger Nederland
binnen in mei 1940. Na vijf dagen
strijd en het bombardement op Rotterdam geeft het land zich over. Kort
na de capitulatie leggen de meeste
Nederlanders zich neer bij de nieuwe
situatie. Ze pakken hun leven weer
op. De Rotterdamse Joden en andere
vervolgde groepen hoeven zich geen
illusies te maken over de aard van
het nieuwe regime. Vanaf augustus
1940 worden ze langzaam maar zeker
buiten de samenleving gezet.
Zwaarder
De maatregelen tegen joden worden
zwaarder en zwaarder. Simon moet
zijn werk als slager opgeven. In 1941
verliezen ze het staatsburgerschap en
vanaf 1942 moeten alle joden ook nog
verplicht een gele ster dragen. Als
Gini voor het eerst haar jodenster op
moet, belt ze enthousiast aan bij haar
buurmeisje om de grote gele ster te
laten zien. Ze is pas 11 en heeft nog
niet echt door wat de ster eigenlijk
inhoudt. Trots staat ze bij haar buur-

meisje in de gang. Als haar moeder dit
merkt, rent ze meteen naar de overkant
om Gini weg te halen: het is voor hen
verboden bij niet-joodse mensen naar
binnen te gaan...?
Beperkingen
Zo worden Gini en de andere joodse
Rotterdammers steeds meer gescheiden van hun stadgenoten. Later in de
oorlog worden de beperkingen nóg
sterker. Vanaf 1942 worden Rotterdamse joden gedeporteerd. Veel
joodse mensen hebben in 1943 al
een aantal koffers in de gang klaar
staan, voor het geval ze opgepakt
zouden worden. Stiekem vindt Gini dit
eigenlijk wel leuk. Haar eigen koffer!
Met witte letters staan haar naam en
geboortedatum er op geschreven:
REGINA B.K. van ZUIDEN, 8-21931.?
Poëziealbum
‘s Avonds, op 9 april 1943, kort
na de eerste sjabbatmaaltijd, komt
het moment dat de koffers gebruikt

moeten worden. Het buurmeisje van
Gini hoort een auto stoppen bij het
huis van de familie Van Zuiden. Ze
kijkt naar buiten en ziet dat het een
politieauto is. Heel voorzichtig doet ze
het raam een stukje open, zodat ze kan
horen wat er allemaal gezegd wordt.
Vanuit haar raam ziet ze hoe Gini en
haar moeder in de auto worden gezet.
Haar vader staat nog even met een
agent te praten. Dan springt Gini de
auto uit, maar ze wordt tegengehouden
door een agent. Huilend roept ze dat
ze haar poëziealbum vergeten is. De
agent schreeuwt nors tegen haar: “Ga
terug, of we laten je hier in je eentje in
het donker achter!” Gini gaat in tranen
weer bij haar moeder zitten.
Op transport
De auto vertrekt en brengt het gezin
naar de beruchte Loods 24 bij de
Spoorhaven op Zuid. Op 10 april 1943
wordt het gezin naar kamp Westerbork
getransporteerd, waar ze vijf maanden
doorbrengen. Op 7 september wordt
de familie Van Zuiden weer op

transport gesteld, dit keer naar Polen.
Op 10 september komt hun trein aan
in Auschwitz-Birkenau. Gini en haar
moeder Rachel worden van vader
Simon gescheiden. Gini en Rachel
worden diezelfde dag nog in een gaskamer vermoord. Ook Simon overleeft
het kamp niet. Hij sterft een half jaar
later op 31 maart 1944.

bewaard. Later schenkt ze het, met
haar herinneringen aan Gini, aan het
museum. Haar verhaal is met andere
persoonlijke herinneringen uit de
collectie uitgewerkt door onderzoeker
Pieter Smit. Nu is het tussen honderden andere oorlogsverhalen uit onze
stad te zien in Museum Rotterdam
’40-’45 Nu aan de Coolhaven.

Bewaard
Het buurmeisje van Gini is haar nooit
vergeten en heeft haar foto altijd

(Dit is een redactionele bijdrage van
Museum Rotterdam ‘40-’45 NU

Rotterdam
vanuit de wolken
Bouw van de nieuwe Willemsbrug over de Nieuwe Maas naar het Noordereiland richting stad met links de spoorbrug en de ‘oude’ Willemsbrug. (C)Roel
Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester Rotterdam N22355 Willemsbrug 12-11-1980

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam was in het
voorjaar van 2021 een foto-expositie gepland van het werk van
Bart Hofmeester en zijn bedrijf
AeroCamera. Het museum werd
echter gesloten. In De Oud-Rotterdammer publiceren we in samenwerking 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 anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4150,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

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

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

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl bestellen excl. verzendkosten
Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

Voor nieuwtjes en leuke weetjes
volg ons ook op Facebook
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

Bel: 06-34 90 20 84
KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

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

1198,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

598,-

https://www.facebook.com/deoud.rotterdammer.9
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Vanuit het weiland achter
huize Mulder was zicht op post
2 en een stukje van het verdwenen
Claraziekenhuis. Foto’s Ad Mulder

Passagierslijsten
HAL online
Op zoek naar passagiers die
tussen 1920 – 1940 met de
Holland-Amerika Lijn (HAL) hebben gereisd? Vanaf nu zijn de
passagierslijsten uit deze periode
te bekijken via de websites van
het Stadsarchief Rotterdam en
WieWasWie. Voor dit gezamenlijke
project van Stadsarchief Rotterdam en CBG|Centrum voor familiegeschiedenis hebben zich vele
vrijwilligers van het crowdsourcing-platform Vele Handen ingezet. Zonder de hulp van ruim 1.600
vrijwilligers had het project niet
tot stand kunnen komen.
Voor de Tweede Wereldoorlog was de groep
passagiers divers. Er waren migranten die
Nederland verlieten om overzee een nieuw
leven op te bouwen. Daarnaast waren er
ook ‘heimwee klanten’, die zich al vroeg
in de nieuwe wereld hadden gesetteld en
nu voor familiebezoek terugkwamen. De
groep vluchtelingen uit Duitsland en OostEuropa nam vanwege politieke en religieuze
redenen toe, zeker nadat Hitler in 1932 de
verkiezingen won en na de Kristallnacht
van 1938. De familie H. Cohen vertrok nog
net op tijd; op 1 maart 1940 voeren zij met
de Westernland van Rotterdam naar New
York. De drie volwassenen hadden geboekt
bij het HAL-kantoor in Amsterdam. Op hun
passagierslijst staat de notitie ‘comité’. Het
Comité voor Joodsche Vluchtelingen in
Amsterdam bood ook hulp bij emigratie.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
de schepen van de HAL voor geallieerde
doeleinden. Ze deden dienst als troepentransportschip, of werden gebruikt voor het
vervoer van wapens of brandstof. Na de oorlog werden vooral soldaten en bijvoorbeeld
mensen uit de Japanse interneringskampen
gerepatrieerd. Het eerste schip met ‘gewone’
passagiers dat na de oorlog uit Rotterdam
vertrok is de Westerdam op 28 juni 1946.
Op 21 mei 1938 meldde de van oorsprong
Hongaarse fotograve Eva Besnyö (19102003) zich in New York voor vertrek naar
Europa. In opdracht van de HAL scheepte
Besnyö in op de Nieuw Amsterdam en legde
zij de maiden voyage van het nieuwe vlaggenschip vast. Tevens was zij een van de
meer dan zestig kunstenaars die mee hadden
gewerkt aan de inrichting van de Nieuw
Amsterdam. In de rookzaal derde klasse
verzorgde Besnyö een negen meter lange
fotowand met tien foto’s rond het thema
‘Nederland’.
Met deze aanvulling tot en met 1940 staat
nu 2/3 deel van alle passagierslijsten van de
HAL online. Aan het einde van 2021 hopen
we de jaren 1946-1969 te publiceren. Die
scans staan vol met Nederlanders die in
de jaren vijftig emigreerden naar Amerika
en Canada en cruises die in de jaren zestig
populair werden. Nog even wachten dus...
Het project wordt mede mogelijk gemaakt
door Stichting Droom en Daad en Cruise
Port Rotterdam

Wegduiken
voor machinist
De 74-jarige Liesbeth Dekkers (liesbethdekkers@outlook.com) slaakte een vreugdekreet bij
het bladeren door De Oud-Rotterdammer van 18 mei. “Ongelooflijk dat ik mezelf als meisje
van ongeveer acht jaar terugzie in De Oud-Rotterdammer, zelfs twee keer. Eerst op dinsdag
9 februari bij de krantenkiosk op de hoek van de Randweg en de Groene Hilledijk en ook 18
mei op de Riederlaan tegen de achtergrond van een auto.’’
“Op de eerste foto verveelde ik me
een beetje, omdat mijn moeder aan
de voorkant van de kiosk in de rij
stond; ik drentelde daar maar wat
rond. Ik herinner me heel goed dat de
fotograaf vroeg of ik het goed vond
dat hij een foto maakte, hetgeen ik
zeer interessant vond. Niet in het
minst door de vele aanwijzingen
die ik van hem kreeg voor een
goede pose. Dinsdag 18 mei trof ik
de tweede foto aan, gemaakt bij een
geparkeerde auto. Waar is de tijd
gebleven?’’
Seinhuis
De foto van seinhuis post 3 langs
de West-Varkenoordseweg in
RW’s mijmerZUIDhoekje van
18 mei bracht bij de 64-jarige Ad
Mulder (1xs4all.nl) veel jeugdherinneringen op het netvlies.
De reden? “Mijn vader, Hendrik
(Henk) Mulder, heeft daar namelijk
regelmatig gewerkt als seinhuiswachter. De post stond vlak naast
de Breebrug, recht tegenover het
Stadion Feijenoord aan de andere
kant van het spoorwegemplacement. Omdat zich hier ook een
rangeerterrein bevond, was post 3
een heel drukke. Als kind mochten
wij uiteraard de hoge trap naar het
seinhuis niet beklimmen, het was
ten strengste verboden. Op post 3
kwamen mijn broertjes en ik dan

De woning van het gezin Mulder achter de ‘Blauwe Winkel’.

ook niet of zelden, ook omdat deze
tussen de rails gebouwd was. Op
post 2, tegenover het voormalige
Clara Ziekenhuis, mochten we wel
af en toe boven komen en kijken
hoe mijn vader bezig was met hendels en schakelaars, waarmee hij
de seinen en wissels bediende. Als
er een trein ging passeren, moesten
we ‘duiken’, zodat de machinist
ons niet kon zien.
Wij woonden destijds aan de Buitendijk, het korte stukje tegenover
olie- en kolenhandel ‘De Klok’,
waar het voetgangers- en ﬁetstunneltje onder het spoor lag. Zoals
ik al aantipte roept de foto heel
veel herinneringen op aan plekken
waar wij als kinderen speelden. De
West-Varkenoordseweg, de brand-

weerkazerne onder de brug naast
het stadion, tuindorp Vreewijk (de
Vreewijkschool), de Uilenbosjes,
Geitenwei, de kleuterschool aan
de Beukendaal, de knotwilgen in
het weiland pal achter ons huis bij
de Laagjes en..... moet ik nog even
doorgaan?’’
Bakkerij
Dat brokje Smeetslandsedijk vult
mijn eerste herinneringen, dus van
omstreeks 1950. Vier was ik. Af
en toe was ik op de ‘dijk’ als mijn
vader me meenam na aﬂoop van
zijn broodwijk. Dan klom ik op de
klep van zijn gesloten carrier die
hij trapte naar de remise van zijn
baas, de brood- en banketbakker P.
Verschoor aan de Smeetslandsedijk.

Zoals de straatnaam al aanduidt,
bevonden bakkerij en wagenstalling zich benedendijks. Boven
was een piepklein winkeltje met
een achterbouw, waarin Verschoor
woonde. Als hij niet was gaan
slapen – hij stond al om drie uur als
eerste achter de deegmachine – dan
kreeg ik steevast een beschuitbol.
Alleen hiervoor al ging ik graag
mee, maar ook voor de tocht
huiswaarts naar de Pantserstraat op
de bagagedrager van zijn gammele
ﬁets. Die kreeg een hangplek in
de stalling van ﬁetsenmaker Eef
Beijer, waar altijd een zware lucht
hing van rubber en solutie.
Zeepkist
Ook toen ik al wat ouder was, bleef
de Smeetslandsedijk me trekken.
Van afgedankte sinaasappelkisten
van de markt aan de Maashaven en
wielen van een kinderwagen had
ik een zeepkist getimmerd. Met
mijn broertjes en zusjes duwde ik
het vehikel naar het eind van de
Beukendaal, waar een helling was.
Het was heerlijk naar beneden
rijden, maar niet langer dan totdat
er een wiel afbrak. We sloegen over
de kop en dropen bedroefd en met
builen en schaafwonden af naar
huis. Zonder zeepkist, want die was
niet meer bruikbaar. De restanten
hebben we laten liggen. Die zullen
ongetwijfeld opgeruimd zijn door
de vuilnisdienst.
Verhalen
In mijn jonge jaren timmerden vaders en kinderen allerlei zeepkisten.
De een nog mooier dan de ander,
zelfs met een stuur en ook met een
stok op een achterwiel waarmee je
kon afremmen. De hol van de Paul
Krugerstraat en Hilledijk was favoriet om naar beneden te roetsjen.
Dat kon daar zonder problemen,
want wegverkeer was nog niet zo
intensief. Ook werden wedstrijden
gehouden in het zover mogelijk
doorrijden zonder duwende handen.
Eigenlijk ben ik benieuwd naar
verhalen van andere zeepkistknutselaars; hoe ze bouwden en wat ze
met hun zeepkist deden.
Reacties: reinwol@outlook.com

Vader Mulder aan het werk in posthuis 2.
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TANTE POST
Operatie Manna
Het artikel in De Oud-Rotterdammer
van 1 juni 2021 van Peter J. den Tek
over Operatie Manna heb ik met meer
dan gewone interesse gelezen. Ik was
er namelijk óók bij op 29 april 1985
(en de rest van de week daarna). Het
was inderdaad een dag om nooit te
vergeten. Van het dagprogramma op
29 april 1985 – het totale programma
was van 27 april tot en met 3 mei
1985 – bijgaand een kopie. Na het
ontbijt in de Van Ghent Kazerne, waar
de veteranen – velen waren gekomen
met hun echtgenote – uit Engeland,
Amerika, Canada, Australië, NieuwZeeland en Polen verbleven per bus
naar de Begraafplaats Crooswijk.
Vandaar naar de Spido voor een rondvaart door de havens met de Erasmus.
Om 14.30 uur was de ontvangst op
het Stadhuis voorzien, met toespraken door toenmalig premier Ruud
Lubbers en burgemeester Bram Peper
en het uitreiken van de Erasmusherinneringsmedaille, maar het werd
inderdaad iets later door de drukte op
de Coolsingel, waardoor de bussen
slechts stapvoets konden doorrijden.
De bijeenkomst in de Burgerzaal was
inderdaad indrukwekkend, vooral
het toch wel emotionele moment dat
de foto met de wing en de medaille
van de omgekomen vlieger werd
aangeboden. Het is inderdaad een
blikvanger als je langs de kamer van
de burgemeester loopt tegenover de
vergaderkamer van het college van
B&W. Dit programma liep inderdaad
nogal uit, waardoor we later dan
gepland vertrokken naar Vlaardingen
voor nog een ontvangst. Uiteindelijk
kwamen we die dag pas om 19.00
uur aan bij de Van Ghent Kazerne,
waar die avond een fantastische
ontvangst en buffet was voorbereid
(met muziek door het Combo en een
optreden door de Tamboers & Pijpers
van de Marinierskapel). Onvergetelijk
was overigens ook de ontvangst op
Soesterberg op 1 mei 1985 met in het

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.

muzikale ondergrond aan dit koor
overgehouden.

Bevrijdingsfeest
Adamshofstraat

G.Lindeman
gerardlindeman1936@gmail.com

Bij het opruimen van mijn
papieren vond ik een foto
uit 1945. Genomen na de
bevrijding na de Tweede
Wereldoorlog. De foto is
gemaakt op 15 juli 1945
in de Adamshofstraat
Kralingen, bij de Oudedijk.
straat was gebombardeerd;
Ik was 15 jaar toen deze

in
De helft van de
de linkerzijde op de foto.
foto werd gemaakt.

mevr. R. Vrins-de Lange
010-4210711
Rotterdam

middagprogramma de aanwezigheid
van Prins Bernhard. Het leek wel of de
Prins iedereen (her)kende. Het boek,
waarover jij schrijft, komt mij niet
bekend voor. Wel het boek ‘Operatie
Manna’, waarvan bijgaand een kopie
van de voorkant van het boek. Dat
boek was inderdaad te koop bij De
Bijenkorf. Ik bezit een exemplaar met
veel handtekeningen van personen, die
op foto’s in het boek staan. Ik beschik
ook over een exemplaar van hetzelfde
boek in de Engelse taal, dat speciaal
was gemaakt voor alle veteranen, ook
voor degenen die niet konden komen.
Uiteindelijk waren er – als ik de lijst
goed heb geteld – 195 gasten: 10 uit
Canada, 137 uit Engeland, waaronder
Australiërs die via Engeland reisden,
42 uit Amerika, 2 uit Nieuw-Zeeland
en 4 uit Polen. Ik was in die tijd
sergeant Nationale Reserve, naast mijn
functie als directiesecretaris van het
GEB Rotterdam (nu Eneco) waardoor
ik toen en later veel op het Stadhuis
kwam. Via het ministerie van Defensie
was een oproep gedaan je als vrijwilliger aan te melden. Voorwaarde
was – naast het opnemen van wat
vakantiedagen – dat je de Engelse taal

machtig was, zodat je aanspreekbaar
was voor vragen en de veteranen kon
begeleiden. Dank Peter voor jouw
artikel, dat de aanleiding werd deze
herbeleving van deze bijzondere dag
en week te schrijven.
J.W. (Wim) Weijers
Capelle aan den IJssel
j.w.weijers@kliksafe.nl
Sint Louiskoor
Het artikel over het St.Louis zangkoor
van 1 juni kwam mij bekend voor. Ik
heb dit zelf meegemaakt en herinner
mij nog goed dat wij zongen in de
gevangenis aan de Noordsingel. Wij
mochten niet achterom kijken, omdat
je dan de mensen kon zien zitten in
afgesloten hokjes. Het is me bijgebleven dat het bij binnenkomst erg stonk
naar lysol en dat is sommigen erg
slecht bekomen. Verschillenden van
ons vielen bijna ﬂauw, zo erg stonk
het er. Naar aanleiding van de Dag
van de Reclassering hebben wij ook
nog gezongen in de Koninginnekerk,
die kerk met de twee groenkoperen
torens. ‘s Avonds verzorgde de KRO
nog een uitzending waarop ons koor

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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:

Uw naam
Telefoon
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.
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te horen was en ik moet zeggen dat
wij een heel mooi koor hadden. Maar
ja, wat wil je: die broeders van de St.
Louisschool hadden alle tijd een mooi
resultaat neer te zetten en er werd
goed geoefend. We hebben mooie
dingen gemaakt, zelfs een operette in
de Stadschouwburg. Met zelfgemaakte
decors. Wat me ook is bijgebleven,
is dat wij de Schone Blauwe Donau
hebben opgenomen in de hal van de
school. Van dit muziekstuk is er een
originele tekst die bij weinig mensen
bekend is. De opnameapparatuur was
voor die tijd modern, maar nu mag het
geen naam hebben. Wat erg jammer
was, is dat tijdens de opname een tram
langs reed en dat de opname, die met
veel moeite was opgezet, grotendeels
mislukte. Wel is de Duitse tekst er
bij de jongetjes in geramd. Zo goed,
dat ik na al die jaren verschillende
tekstdelen nog kan opdreunen als deze
muziek gedraaid wordt. Al met al
heeft dit koor een belangrijk deel van
mijn jeugd uitgemaakt, want ik ben tot
mijn achttiende jaar lid gebleven. Als
je van school af was, kon je toch lid
blijven. Zo beschikten wij toch over
sopranen en baritons. Ik heb een goeie

Teloor gaand Nederlands
Ja, helemaal eens met wat Gerard Cox
schreef over de, zeg maar, ondergang
van de Nederlandse taal. Als 18-jarige
emigrant ben ik in de jaren vijftig in
Canada aangekomen en heb daar vele
jaren met tevredenheid gewoond en
gewerkt. De Engelse taal goed onder
de knie gekregen, maar ook de Nederlandse moedertaal in ere gehouden!
Ook van beide talen, oh vergeef me
de uitdrukking, geen ‘gibberish’,
zeg maar bargoens of koeterwaals,
gemaakt! Door omstandigheden eind
jaren zestig naar Nederland teruggekomen. Om toch maar enigszins in Engelse sferen te blijven, als watersporter
talloze malen de Engelse kustwateren
bezocht. Engelse watersporters, die
op hun beurt ook de Nederlandse
wateren bezochten, verbaasden zich
over hoe wij hier omgaan met onze
taal. Door stad en land wandelend
waanden ze zich nauwelijks in een
ander land. Al winkelend overal Sale,
Bargain, Outﬁt, Cash-Back, enz. In de
passantenhaven van Dordrecht lag een
Engels jacht naast ons. In een gesprek
vertelde de schipper dat, omdat hij
vaak Nederland als vakantiebestemming had, hij de moeite had genomen
wat van onze taal te leren. Tijdens een
wandeling door de stad waagde hij
het geleerde aan een Nederlander in
praktijk te brengen. Al voor de eerste
woorden gezegd waren, werd hij
onderbroken in het Engels! Hij kreeg
niet de kans. Hij vroeg zich af waar
onze identiteit en waarde gebleven
zijn. Het schaamrood steeg me naar de
wangen!
Joris van Roosmalen
Krimpen aan den IJssel
j.c.vanroosmalen@hetnet.nl
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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.

Kunstwandeling Ommoord
Bewonersstichting De Witte Bollen verzorgt
dit jaar haar achtste kunstwandeling door Ommoord. Op zondag 11 juli, om 11.00 uur, is het
vertrek bij ‘De Kip’ aan de President Wilsonweg/Kikkerpad. De wandeling duurt tot ongeveer 13.00 uur en deelname is gratis. Nieuw zijn
deze keer de verhalen achter de nieuwe muurschildering van Roza Dzhakova op de westgevel
van de Galemaflat aan de Nansenplaats en de
plannen voor een nieuwe Ommoordse Kip bij
de Kinderboerderij. Omdat de muurschildering
onderdeel is van het project ‘Van Water Weten’,
wordt ook de noodzaak en achtergrond van dit
project uitgebreid toegelicht.
In 2020 is, door de COVID-19 problematiek,
de Kunstwandeling wel gelopen, maar met zeer
weinig deelnemers, vooral kinderen. Humanitas
heeft daarna met hulp van materiaal van De Witte Bollen nog een extra kunstwandeling gedaan.
Deze achtste kunstwandeling is mede mogelijk
door een financiële bijdrage van de gemeente
Rotterdam. De organisatie vraagt deelnemers
graag vooraf aan te melden bij Margo Odijk 061
2
3
4
5
44766976 of dewittebollen@gmail.com

Gezocht: DOR-opbergdozen
Zijn er lezers van ‘De Oud-Rotterdammer’ die
de originele opbergdozen nog ergens hebben
liggen en niet meer gebruiken? Ik hou mij hiervoor aanbevolen.

Film over ballonvaarder Willem Pottum
Deze keer kan ik een leuk filmpje
aankondigen over het leven van een
illustere Rotterdammer. Aan de hand
van materiaal uit het krantenarchief
en filmmateriaal uit het stadsarchief
Rotterdam en Leiden, heb ik een
filmpje samengesteld over Willem
Pottum, die in de eerste helft van
de vorige eeuw in Nederland furore
maakte met zijn vaak spectaculaire
ballonopstijgingen. Rotterdam eerde zijn stadgenoot daarom met een straatnaam op de plek van het
voormalige vliegveld Waalhaven. Willem Pottum zou je een stuntman kunnen noemen uit de tijd dat de
luchtvaart nog in de kinderschoenen stond. Hij liet zich met zijn ballon overal inhuren waar men maar
een publiekstrekker wilde hebben bij de opening van een evenement of tentoonstelling. Bij de feestelijke
opening van het vliegveld Waalhaven liet hij zich zelfs verleiden tot een parachutesprong. Op zondag 4
mei 1930, speelde het Nederlands voetbalelftal in Amsterdam tegen de Rode Duivels. Het Rotterdamsch
Nieuwsblad transformeerde met luidsprekers daarvoor het hele gebied rond het Hofplein tot een virtueel
voetbalstadion. Als speciale attractie tijdens de rust had men de populaire Willem Pottum geëngageerd.
De enige plek waar hij ongehinderd kon opstijgen was het dak van het krantengebouw aan de Coolsingel.
En dit zijn maar een paar van de onderwerpen uit het filmpje ‘De avonturen van ballonpionier Willem
Pottum’ dat nu te zien is op de website https://basromeijnfilms.blogspot.com

P. v.d. Bosch
Ede
06-38094114
pvandenbosch@online.nl
Tabaksartikelen gezocht
Pas had ik een oproepje in De Oud-Rotterdammer over mijn familie en ik heb hier dankzij
De Oud-Rotterdammer veel reacties op gehad.
Nu doe ik een oproep of er nog mensen zijn
die tabakspijpen, rekjes, tabakspotten of andere
artikelen hebben die ze niet meer gebruiken of
staan te verstoffen. Ik hou mij graag aanbevolen.
J.F. den Breejen
jfdenbreejen@gmail.com
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Voor de volgende krant hebben we als prijs weer een mooi boek
uit de serie van Rotterdam in de twintigste eeuw van Tinus en Bep
de Does. Deze keer over tuindorp Vreewijk, de Vaan en Valkeniersbuurt. We geven vijf exemplaren weg.
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending
bij ons binnen is voor donderdag 8 juli 2021, 12.00 uur. Stuur
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Horizontaal 1. de gestremde melk; 7. leefgebied (habitat); 12. Engelse aanspreektitel; 13. herfstbloem;
14. geheel gevuld; 15. rijksoverheid (afk.); 17. onroerend goed; 19. bloedvat; 21. krypton (scheik. afk.);
22.ogenblik; 24. gevoel van deernis; 27. meisjesnaam; 28. rijstbrandewijn; 30. schrijfgerei; 31. heidemeertje; 32. deel van een schip; 33. toiletartikel; 35. schatten (taxeren); 37. duinvallei; 38. flierefluiter; 41.
voertuig; 42. soort puzzel; 44. heldendicht; 46. vulkaan op Sicilië; 47. dierenverblijf; 48. handelaar in
gevogelte; 49. contant geld; 50. militair voertuig; 52. oevergewas; 54. zeer zware storm; 56. hemellichaam; 58. snor; 61. snelle loop; 62. oosterse waterlelie; 64. scheepstouw; 65. niet gekookt; 67. klein
hertje; 68. commerciële tv-zender; 70. uitstapje (trip); 72. oeverkant; 73. verkoold hout; 76. bedorven; 77.
ondernemingsraad (afk.); 78. plaats in de Oekraïne; 79. boomvrucht; 81. nummer (afk.); 82. oceaan; 83.
verdieping; 84. vrouwtjesschaap; 86. de vloer schoonmaken; 87. venster in het dak.

Rotterdam-Centrum
Rotterdam-Zuid
Hoogstraat 197
Dorpsweg 74
3011
Rotterdam-Centrum
3083
Rotterdam
Verticaal LD
1. onzinnig
gepraat; 2. gecastreerde
stier; 3. PM
klein teugje;
4. gewicht; 5. trap of leer; 6. koraaleiland; 7. vlees bereiden; 8. bakplaats; 9. kever; 10. oosterlengte (afk.); 11. regenscherm; 16. sterk ijzerhoudende
 010
010 grondsoort;
- 480 18.
30namaak;
01 20. naaldboom;
- 302
05 51 en lui; 25. bijbelse
21. horizon;
23. gemakzuchtig

reus; 26. noeste arbeid; 27. balsport te paard; 29. zeevis; 32. journalistiek beroep; 34. grap (anekdote);
36. nylonkous met broekje; 37. mager en tenger; 39. visetend zoogdier; 40. tippelen; 42. haarlint; 43.
erfelijke stand bij Hindoes; 45. zeepwater; 46. roem; 51. Europese artikel nummering (afk.); 53. loot of
stek; 54. ondoordringbaar bos; 55. gedraaide haarlok; 56. aangenaam van smaak; 57. brombeer; 59. telwoord; 60. vijfjarig tijdvak; 62. plaats in België; 63. onder invloed van drugs; 66. bloeiwijze; 67. gordijnrail; 69. paleis in Apeldoorn; 71. elektrische geladen deeltje; 73. deel van een voet; 74. naaldboom; 75.
bolgewas; 78. steen; 80. kever; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. dierengeluid.
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig 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.

€ 14,95

Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg 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.

€ 14,95

Rotterdam IJsselmonde in de
20e eeuw
Weer een pracht boek van Tinus en Bep
de Does, deze keer over Rotterdam IJsselmonde. Aan bod komen onder andere
de komst van de Van Brienenoordbrug,
het koetshuis van modekoning Theo
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, 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.

€ 14,95
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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 geslagen. 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.

€ 14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland 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 verkeersverbindingen 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 Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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 betere
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen eeuw naar voren.

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotterdam-zuid dat we nu vooral kennen van
het winkelcentrum Zuidplein, maar
na het bombardement van 1940 werd
gebruikt voor de bouw van noodwoningcomplex 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.

€ 14,95
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 boerderijen van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen 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!

€ 14,95

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 14,95

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 bestel:
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag

Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

te incasseren van IBAN

Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95

Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

tnv

Handtekening:

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95
Rotterdam Bloemhof in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Naam + voorletters:

Rotterdam Zuidplein en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Straat:

Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Postcode/woonplaats:

Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Wandbord Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Wandbord Een echte Rotterdammert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Telefoon:
Email:

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Dinsdag 29 juni 2021

