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Geen rooie cent, maar wel op vakantie
Op 22 juni 1972 was ik geslaagd en kreeg mijn diploma
HBS A. Alvorens naar Rotterdam te verhuizen om te gaan
studeren aan de NEH (de Nederlandse Economische Hogeschool, in 1973 opgegaan
in de Erasmus Universiteit)
leidde mijn vakantie mij op de
fiets van Zenderen, mijn toenmalige woonplaats vlakbij
Almelo, naar Texel, ongeveer
222 kilometer verder.
De eerste etappe op mijn terugtrapﬁets
zonder versnellingen en handrem ging
naar de omgeving van Lemmer in
Friesland, een tocht van ruim 100 kilometer. Als jongeman had ik niet zoveel
geld op zak, maar ik dacht gewoon
in het wild te kunnen overnachten.
Met een in de dump voor tien gulden
gekochte slaapzak bracht ik de nacht
door in een soort abri, zodat ik in ieder
geval beschermd was tegen eventuele
regen. Het weer zat echter mee en ik
werd al vroeg gewekt door de zon.
Na enige van te voren klaargemaakte
boterhammen genoten te hebben, toog
ik op weg naar de Afsluitdijk. Maar
bij Bolsward was er opeens geen
ﬁetspad meer. Het was nog vroeg in
de ochtend met weinig of geen verkeer
op de snelweg, dus ik er ook maar op
met mijn ﬁets. Halverwege moest ik
stoppen, doordat een politiebusje mij
de weg versperde. Nadat ik vertwijfeld
had verteld, dat ik geen ﬁetspad had
kunnen vinden, waren de politieagenten zo vriendelijk de ﬁets in het busje
te laden en mij bij het begin van de
Afsluitdijk af te zetten, zonder dat mij
dit een boete opleverde. Dit scheelde
mij toch weer een tiental kilometers
ﬁetsen. De Afsluitdijk is wel erg lang
en je moet ﬂink doortrappen, maar
uiteindelijk belandde ik in Den Oever.

Vuurtoren op Texel
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Over de Afsluitdijk fietsen blijft een hele toer...

Geen onderdak
Daarna nog dat hele stuk naar Den
Helder, waarna de veerboot mij op
Texel afzette. Ik had natuurlijk geen
geld voor betaald onderdak, dus
sliep ik in de duinen. Het was niet
erg comfortabel, vooral doordat het
’s nachts nogal regende en ik geen
plastic bij me had om me hiertegen te
beschermen, wel een paraplu. Om de
volgende nacht in een droge slaapzak
te kunnen slapen, hing ik deze te drogen op een ﬁetsenrek, waarna ik mij
weer aan het strand en in de duinen
ging vermaken. Toen ik ’s avonds mijn
slaapzak weer wilde ophalen, was
deze helaas verdwenen. In het donker
zocht ik mijn weg naar het politiebureau in Den Hoorn, dat natuurlijk
gesloten was. Maar gelukkig hing het
adres van een agent achter de deur,
dus ik om ongeveer twaalf uur op
weg naar dit adres. De man die open
deed, zei mij dat hij om deze tijd niet
gestoord mocht worden voor zo iets
onbenulligs en stuurde mij weg met de
boodschap dat ik de volgende morgen
maar moest terugkomen.
Medelijden
Nu dus zonder slaapzak de nacht in de

duinen doorgebracht, maar gelukkig
gooide de regen ditmaal geen roet in
het eten. De volgende morgen meldde
ik mij op het bureau bij de agent,
waarvan ik de slaapzak zowaar terug
kreeg. Hij vertelde mij dat je niet
zomaar in de duinen mocht slapen en
dat ik helaas daarom het eiland moest
verlaten. Mijn ﬁets en bagage weer
in een politiebusje geladen en bij de
veerboot in Het Horntje afgeleverd.
De agent had waarschijnlijk enig
medelijden met mij, want hij stopte
mij vijf gulden toe, die hij ontvangen
had vanwege een boete die hij niet
kon verantwoorden. Ik heb echter het
vermoeden dat het uit zijn eigen zak
kwam!
Rotterdam-Noord
Daarna met de trein naar Amstelveen,
waar ik gelukkig bij Bouke in de
pastorie kon slapen. Daar zocht ik natuurlijk contact met mijn vriendinnen
Annemieke en Thecla, waarna we met
zijn vieren door Amsterdam gewandeld hebben. De terugkeer naar huis
ging met de trein, wat een stuk comfortabeler was dan ﬁetsen. Na deze
niet zo geplande korte vakantie ben
ik maar vakantiewerk gaan doen. En

in augustus verhuisd naar Rotterdam.
Sindsdien woon ik met veel plezier in
Rotterdam-Noord, waar ik het geluk
heb dat vier van mijn broers en zussen, allen schipperskinderen, binnen
een straal van 500 meter wonen, zodat
wij elkaar ondanks corona geregeld
kunnen bezoeken.
Kinderkamp
Deze korte vakantie heb ik in de
zomer van 1973 gecompenseerd door
een verblijf van drie maanden in de
Verenigde Staten en Canada. De eerste
negen weken als begeleider in een
kinderkamp voor getto-kinderen uit
New York, voor de lieve som van $
11,11 per week met kost en inwoning.
En daarna ongeveer 13.500 kilometer hitchhikend (liftend) van New
York naar Chicago, Denver, Seattle,
Vancouver, Toronto en terug naar New
York op een budget van $ 200. Het
begin van mijn reis was echter nogal
hilarisch.
Liften
Mijn vliegreis was van Parijs naar
New York. Dus stond ik op vrijdag
1 juni vrolijk aan de snelweg naar
het zuiden bij het Feyenoordstadion

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

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

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

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

te liften met een karton met daarop
de woorden: ‘Antwerpen – Brussel –
Bergen (Mons) – Parijs’. Maar na een
uur was er nog geen automobilist(e)
die mij wilde meenemen. Tot er
eindelijk eentje stopte. De chauffeur
wilde mij echter geen lift geven, maar
gaf mij het advies dat, wanneer ik
aan de andere kant van de weg zou
gaan staan, ik waarschijnlijk sneller in
Parijs zou zijn. Hoe verbaasd kan je
zijn over je eigen stommiteit?
Na de weg overgestoken te zijn, had
ik inderdaad binnen de kortste tijd een
lift te pakken richting mijn uiteindelijke bestemming. Met ritten via Dordrecht, Moerdijk, Breda, Antwerpen,
kon ik vanaf Brussel in een keer door
naar Port de la Villette in Parijs.
Helaas kan ik zelf geen foto’s bij dit
verhaal leveren, want ik was toentertijd nog niet rijk genoeg om een
camera te bezitten.
Jan Smits
Rotterdam
010-2430477
smi01046@planet.nl

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl
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PS ONTRUIMINGEN

DESCENDRE

voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Uw contactpersoon:

Ambachtelijke

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

www.psontruimingen.nl
EEN RELATIE
NIET VOOR HEEL EVEN,
MAAR VOOR HET LEVEN
Hester Guit Maassluis e.o.:
Bel:010-3075688

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Of 088-0221900 (overige regio’s)
De hoogste slagingskans
met persoonlijke bemiddeling

www.mens-en-relatie.nl

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

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

• Meubelstoffeerderij
• Antiekrestauratie
• Meubelspuiterij/logerij
• Stoelenmatterij

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

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

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Bij ons staat persoonlijk
contact, kwaliteit en
service hoog in het
vaandel!

Tel.: 010-4194010

Showroom en
open werkplaats:
Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Vanaf nu:

Een ruime keuze aan
wasmachines en drogers
Gerefurbished met garantie alleen bij:
Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

Opnieuw & Co Rotterdam, Koperstraat 31
WWW.OPNIEUWENCO.NL

“Voor de veiligheid heb ik de gaskraan bij mijn vader
dichtgedraaid. Ik maakte me zorgen.”
”
De vader van Denzel heeft Alzheimer
Denzel: “Het doet me pijn om te
zien dat mijn vader nu niet meer
kan koken, maar het was echt niet
veilig meer.
Ik heb Mantelfoon gebeld. Zij luisterden goed, gaven tips voor mij

als mantelzorger en koppelden mij
aan een seniorencoach van wmo
radar. Die heeft ervoor gezorgd
dat er met regelmaat een vrijwilliger op bezoek gaat om mijn vader
gezelschap te houden. Dat stelt
mij gerust.

Ik kan het iedereen aanraden om Mantelfoon te
bellen! Als ik het eerder had
geweten had ik niet zo lang
hoeven tobben.”

Het leven stopt niet bij de diagnose dementie
Als je zorgt voor iemand met
dementie kom je soms in moeilijke
situaties terecht. Waarschijnlijk
heb je veel vragen. Weet jij waar
en bij wie je terecht kunt?

Mantelfoon denkt mee in mogelijkheden. Wat kan er nog wel?
Het antwoord verschilt per persoon en situatie. Mantelfoon kijkt

mee naar jouw situatie en welk
aanbod er in jouw wijk is.
Zo kunnen we je bijvoorbeeld
koppelen aan een seniorencoach
of ergotherapeut.

Ergotherapeut helpt om plezierig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen
“Ik was pas bij een echtpaar van
80+. Bij onze kennismaking zat
de man onderuitgezakt in zijn luie
stoel en had eigenlijk geen zin

meer in het leven. Een paar gesprekken, o.a. over zijn verleden
op de vrachtwagen, verder stond
hij me zwaaiend op de galerij op

te wachten. We gingen samen
oefenen om met zijn ‘wagen’ (rollator) boodschappen te doen. Zo
voelde hij zich nuttig en was zijn

vrouw blij dat hij even uit zijn luie
stoel was.”, aldus ergotherapeut
Merel van der Sar.

Mantelfoon helpt mantelzorgers verder
Mantelfoon heeft het overzicht van alle hulp, luistert goed naar jouw verhaal en denkt mee wat het beste bij jou past, bijvoorbeeld bij het inschakelen van
een seniorencoach of ergotherapeut. 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.
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Iedere zomer op zeilvakantie
In de winter van 1949 ben ik geboren. Zomer 1948 zeilde ik in de
buik van mijn moeder mee op de kleine zeilboot van mijn ouders.
Vanaf mijn geboorte zeilde ik ieder jaar, tot en met de zomer van
2020.
Onze boot lag in 1950 in een haventje
langs de Oude Maas. Twee weken
vakantie met drie jonge kinderen
in een kleine zeilboot. Geen motor,
enkel de wind om de boot met zeil
voort te stuwen en je moest rekening houden met eb en vloed. In het
kleine vooronder lag ik met mijn twee
grotere zussen onder lakens en dekens.
Hoe mijn moeder kookte, is mij een
raadsel. Twee hele weken zeilden wij
en deden plaatsen aan als Dordrecht,
Oud-Beijerland en Brielle. De Brielse
Maas was nog een getijdengebied en
in de duinen van Oostvoorne moest ik
zelfs nog een zwemvest aan. Zeilend

onder de geopende bruggen van
Dordrecht en Barendrecht door. Daar
was toen nog alle tijd voor, opgejaagd
werd je niet.
Automotor
In 1953 kwam er een grotere boot.
Een Staverse jol. Een boot uit 1911,
hout en met veel rotte plekken. Deze
boot werd beplaat: de hele romp werd
met stalen platen afgedekt. Wat was
het gezellig in die kajuit! Het leek wel
een kleine huiskamer. Wij hadden nu
de luxe van een motor. Een ingebouwde omgeturnde automotor. Deze
weigerde vaak aan te slaan. Iets wat

Zeilen in de jaren zestig

CCtje

ook de volgende boot als mankement
had. Juist op essentiële momenten
weigerden die dingen.
Weigerende motor
In de loop der jaren werd de scheepvaart op de Oude Maas drukker en als
de brug open was en wij er onderdoor
moesten, weigerde die motor. Nog zie
ik mijn vader staan vloeken en tieren,
terwijl hij probeerde de weigerende
motor aan te slingeren. De angst te
worden overvaren door een groot binnenvaartschip, vergeet ik nooit. Onze
Staverse jol was zwart en had bruine
zeilen. Thuishaven was Zwartewaal.
Met onze auto reden wij daarheen
vanuit Rotterdam. Wij zeilden in
weekends en vakanties naar het eiland
De Beer. Dat bestond nog en de
Brielse Maas was veel groter dan nu.
Wij werden het ‘spookschip’ genoemd
door mensen die ons zagen zeilen.
Verkocht
Op een dag aan het eind van de vakantie in 1958 kwam er een speedboot langszij, midden op het water,
waarvan de eigenaar ons schip wilde
kopen. Dezelfde avond was ons schip
verkocht. Daarna gingen wij naar huis,
einde vakantie, zonder boot. Mijn
vader zei: “Iedere boot is te koop, als
je maar de juiste prijs geeft.” Zo zaten
wij het weekend na de verkoop langs

Hijs de zeilen, kapitein!

de Brielse Maas naar varende bootjes
te kijken en voelden ons verdrietig.
Gelukkig was er het jaar daarop een
ander schip. Weer groter. Een houten
Engelse S spant van 9.60 lang. Vanuit
Brielle ging de vakantie in 1959 door
het Voorns Kanaal naar Hellevoetsluis.
Het waaide hard, dus wachtten wij tot
de wind afnam. Daarna naar Willemstad, toen nog een vissershaven.
Zeiljachten waren daar nauwelijks,
wel Engelsen die met de kleinste
bootjes overgestoken waren vanuit
Engeland. Mijn oudste zus kreeg daar
hoge koorts en bleek keelontsteking te
hebben. Op huis aan was het idee en
met flinke tegenwind gingen wij het
Vuile Gat weer in, langs Tiengemeten.
Aan het eind daarvan waren er zulke
hoge golven dat mijn vader rechtsom-

keert maakte, roepend dat hij hier zijn
mast niet aan ging wagen. Terug in
Willemstad haalde een vriend van vader mijn zus op met een auto. Daarna
zijn wij weer naar Brielle gevaren.
Twee weken vakantie zijn zo snel om.
Alles werd zo veel mogelijk zeilend
afgelegd. Kom daar nu nog eens om!
Waar mijn vader met zeilboot twee
weken over deed, deden mijn man en
ik in een weekend 30 jaar later. Even
de dieselmotor aan en niet hoeven
wachten op het goede tij. Toch hield ik
altijd heimwee naar die tijd toen alles
nog rustig ging en er niet voorgedrongen werd bij sluizen en bruggen.
Lenie de Zwart
ipadlenie@gmail.com

Hulstkamp

Twee weken geleden was de “raadplaat”, “Laân we ’t zo maar noemen”
zou de grote filosoof Cruijff zeggen, het prachtige Hulstkampgebouw op
het Noordereiland. En heel wat mensen wisten dat tot mijn genoegen.
Want ik heb aan dat gebouw hele dierbare herinneringen.
Het is inderdaad gebouwd oorspronkelijk als een margarinefabriek als ik mij
niet vergis. Ergens in de eervorige eeuw
werd het een jeneverstokerij, “Hulstkamp
en zoon en Molijn”. Ik kwam er in het
begin van de jaren zeventig van de vorige
eeuw omdat we daar het radioprogramma
Cursief maakten. Dat was een satirisch
programma, waarvoor onder anderen
mensen als Michel van der Plas, Godfried
Bomans en ikzelf teksten schreven. Het
programma was tamelijk beroemd en
werd zeer goed beluisterd. Het werd met
wisselende presentatoren uitgevoerd, met
als vaste mensen Netty Rosenfeld, Simone
Rooskens , Herman van Run, Luc Lutz en
ik zei de gek. Luc Lutz was bevriend met
de directeur van Hulstkamp en die heette
Bernie Hoogeweegen.
Deze Bernie was een fenomeen. Het prototype van een rasechte ouderwetse patriciër.
Buitengewoon voorkomend en gastvrij, wij
zaten dan eens in de twee weken in het administratieve gedeelte van het gebouw, het
was in die jaren nog gewoon een jeneverbedrijf, en Bernie was het ideale toonbeeld

van een gastheer. Bij de opnamen was een
klein publiekje van een man of twintig aanwezig en na afloop was er een drankje en
een hapje. Als u bijvoorbeeld op de radio
nog eens het nummer “Geen ja en geen
nee” hoort van Frans Halsema en mij, dan
is dat van oorsprong een tekst uit Cursief.
Bernie Hoogeweegen vertelde altijd met
smaak dat ergens in de negentiende eeuw
de families die de directie van Hulstkamp
uitmaakten gewetenswroeging kregen over
hun professie omdat alcohol nu eenmaal
slecht is voor de mens en wellicht leidde
tot de ondergang van de arbeidersklasse, ze
wilden er mee stoppen. Toen bleef alleen
de familie Hoogeweegen over die daar
helemaal geen moeite mee had. Je had in
die tijd een prachtige affiche van een man
die op het punt staat de kroeg in te stappen,
aan zijn arm getrokken door een wanhopig
kind dat roept “Ach vader, niet meer...!”
Bernie zei dan, met pretlichtjes in zijn
ogen, dat de tekst had moeten luiden
“Acht vader, niet meer…”

Bernie was een verzetsheld, maar dat weet
ik van anderen, hij sprak daar nooit over.
Wel vertelde hij vol vuur het verhaal over
de meidagen van 1940. De Moffen hadden
het Noordereiland in handen maar konden
door het heldhaftig verzet van de Mariniers
de bruggen niet over. (Koop en lees het
prachtige boek “Rotterdam frontstad”.) De
Nederlanders probeerden zelfs de bruggen
over te komen. Toen posteerden de Moffen
op het dak van het Hulstkampgebouw een
zware mitrailleur die dat verhinderde. De
legerleiding stuurde een ordonnans naar
de zware artillerie die in het Kralingse Bos
stond om met een paar welgemikte schoten
het gebouw te vernietigen. En dan zei Bernie tevreden “… en die ordonnans is nooit
aangekomen…”
Op de een na bovenste etage van het Hulstkampgebouw woonde een andere legendarische man, in mijn ogen dan, en dat was
de toenmalige generaal der Mariniers Adriaan Lamers, met zijn gezin. Een prachtige
figuur. Dat hij eigenlijk woonde boven
een jeneverstokerij vergeleek hij met wat
de grote admiraal Michiel de Ruyter was
overkomen. (Laat uw helden niet afnemen
door allerlei ongedocumenteerde sukkels
met hun slavernijgelul, dank u.) Deze de
Ruyter sneuvelde voor het vaderland in een
zeeslag nabij het vulkaaneiland Stromboli,

zo ongeveer ter hoogte van Napels. Maar
toen moesten ze nog naar huis, ze hadden
wel gewonnen. Het lijk van de admiraal
werd in een vat jenever gedompeld en
kwam drie maanden later, na een zegetocht
langs tal van Europese havensteden, intact
in Amsterdam aan. U kunt het graf bezoeken in de Nieuwe Kerk.
Toen Hulstkamp was overgenomen door
Heineken kwam het gebouw in de verkoop
te staan om vervolgens te worden gesloopt.
Bernie Hoogeweegen heeft zich daar altijd
met leeuwenmoed tegen verzet en uiteindelijk gewonnen. Daarom staat het er nog.
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Wij zijn er om u te helpen
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BTR REIZEN

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

 055 - 5059500

Boek nu uw vakantie het kan en mag
g weer
All Inclusive Hote
Hotels
els
s
Autovakanties

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.

All Inclusive Busreizen
n

****

Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg
5 dagen All Inclusive € 264,00 p.p.

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

Hotel De Korenbeurs Made / Brabant
5 dagen All Inclusive € 325,- p.p.
Hotel Oranjeoord Hoogsoeren/
Hoogsoeren Veluwe
5 dagen All Inclusive € 299,00 p.p.
Hotel ’t Holt Diepenheim / Twente
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Brauer Treiskarden / Moezel
5 dagen All Inclusive € 272,
272,- p.p.
Hotel Am Park Stadtkuyll / Eifel
5 dagen All Inclusive € 270,- p.p.
Hotel Wunderland Kalkar / Nederrijn
5 dagen All Inclusive € 356,- p.p.
BTR Reizen heeft nog veel meer
All Inclusive Hotels op de mooiste
plekjes in Nederland & Duitsland

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

www.BTRreizen.nl

www.uzk.nl

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

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
WW
W

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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Nr. 245

Bouw kubuswoningen trok veel bekijks
De Ken je dit nog-raadfoto van vier weken geleden van de kubuswoningen leverde
zeer gedetailleerde reacties op. Hieronder kunt u er enkele lezen. Het was dan
ook niet zomaar een bouwproject, dat werd gerealiseerd bij de Blaak en de Oude
Haven in Rotterdam. Nog altijd trekken de kubuswoningen veel bekijks. Maar,
zoals u hier kunt lezen was dat al zo tijdens de bouw. Wereldwijd staan de bijzondere woningen bijna jaarlijks in de aandacht tijdens de uitzending van de Rotterdam Marathon.
Ankie van ’t Sand: “Ja hoor, deze woningen ken
ik zeker goed en ze zijn inderdaad heel bijzonder.
Ik heb tijdens de bouw een koopoptie gehad,
maar uiteindelijk toch gekozen voor een penthouse in de Weenahof, waar ik in 1982 ben gaan
wonen en nog steeds woon. Al die schuine muren
en trapjes in de kubuswoningen vond ik toch te
lastig uiteindelijk. Ik ben wel een aantal keren in
de zogenaamde Kijkkubus geweest met gasten
uit het buitenland. Iedereen vond dit Blaaksebos
geweldig en dat is het natuurlijk ook.”
Ruud Kuipers: “Dit zijn de kubuswoningen bij
de Blaak, vlakbij de Oude Haven in het centrum
van Rotterdam. Het viaduct waar ze op staan heet
ofﬁcieel De Overblaak, maar in de volksmond
staat het ook wel bekend als het Blaakse Bos.
Dat het zo genoemd wordt, is omdat elke woning
een boom voorstelt. Het zijn paalwoningen met
een gekantelde kubus erop. De woningen zijn
gebouwd tussen 1982 en 1984 en ontworpen door
de Amsterdamse architect Piet Blom. Ook komen
er veel toeristen op af en zijn de kubuswoningen
op dit moment een van de meest gefotografeerde
gebouwen van Rotterdam. Ik ben wel eens in
zo’n kubuswoning wezen kijken en hoewel het
een prachtige locatie is met alle voorzieningen
op loopafstand zou ik niet in een kubuswoning
willen wonen.”

Hans van den Wijngaarden: “Graag wil ik reageren op de luchtfoto van de in aanbouw zijnde
Blaakoverbouwing (kubuswoningen, de Blaaktoren (Potlood) en de Zuidﬂat) uit ‘Rotterdam
vanuit de wolken’ in DOR van dinsdag 1 juni
2021 en de Ken je dit nog-foto van 15 juni 2021.
Ik was bouwkundig tekenaar en werkte voor
bouwkundig detacheringsbureau Inter Techniek
en kreeg van hen een telefoontje of ik belangstelling had om aan de Blaakoverbouwing te werken.
Het ging om de uitvoering. Ik kon een stapel
bestektekeningen komen inkijken op kantoor. Als
geboren en getogen Rotterdammer (Oude Noorden) leek zo’n bijzonder project in mijn eigen
stad me fantastisch. Maar het leek me wel een
moeilijk project. Ik had toen vier jaar ervaring als
tekenaar, maar na de bestektekeningen te hebben
bekeken, besloot ik om het te doen. Zo’n kans
wilde ik niet voorbij laten gaan. Dit speelde, denk
ik, eind 1981 of begin 1982. Om kort te gaan, ik
werd dus gedetacheerd aan Omega Project BV
(een onderdeel van het inmiddels failliete OGEM
concern). De uitvoeringstekeningen werden
gemaakt in een bouwkeet naast het project, pal
onder het spoorviaduct bij station Blaak dat toen
nog boven de grond was (de bouwkeet is ook op
de foto te zien). Ik heb nog een andere luchtfoto
(misschien ook wel van Bart Hofmeester) van
tijdens de bouw waarop deze nog duidelijker
te zien is. Ik zat aan mijn tekenbord helemaal

Ken je dit nog? Nr. 247

Ken je dit nog? Een nieuwe tram komt uit de remise. Welke remise? En heeft u daar bijzondere herinneringen aan? Of aan de Rotterdamse tram in het algemeen? Heeft u in de buurt van deze remise gewoond
of er wellicht gewerkt? Of in de trams van de RET? Wij zijn weer razend benieuwd naar uw verhalen,
herinneringen en leuke weetjes! Schrijf ons, zodat we uw herinneringen kunnen delen met de lezers van
De Oud-Rotterdammer. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De OudRotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u
de foto ook in groot formaat bekijken.

achterin de keet, recht onder het spoorviaduct
dat ontzettend veel herrie maakte als er een trein
overheen denderde. Als je aan het telefoneren
was en er kwam een trein boven je langs moest je
echt even het gesprek stoppen vanwege de herrie
boven je hoofd. Gelukkig wist bijvoorbeeld de
constructeur dat en als de trein voorbij was, vervolgden we ons telefoongesprek. Ik werkte met
vier collega’s aan het project in deze bouwkeet
en meestal was er ook een stagiaire aanwezig. De
aannemer (IBC Bouwgroep Ned. BV uit Best)
had een keer een vrouwelijke stagiaire, maar van
de hoofduitvoerder mocht ze niet de bouw op;
zo ging dat nog in die tijd. Ik weet niet of daar
nu nog moeilijk over gedaan zou worden, maar
zodoende kwam ze vaak bij ons in de bouwkeet
te werken. Dat de kubuswoningen een bijzonder
project ware, bleek wel uit de belangstelling.
Veel groepen leerlingen van scholen kwamen
een kijkje nemen en tijdens de bouw kwam zelfs
een Duitse televisieploeg langs om Piet Blom te
interviewen. In de lunchpauze liep ik altijd vanuit
onze tekenkeet de bouw op. Op straat stonden
vaak veel mensen naar de bouw te kijken. Ik
hoorde iemand in een groepje mensen een keer
de vraag stellen: “Zouden de vloeren (van de
kubuswoningen) nou ook scheef lopen? Ik moest
daar weleens van binnen om lachen, maar begrijp
zo’n vraag wel als je al die schuine kubusvlakken zag. Piet Blom was een bijzondere ontwerper
en geen man van stropdassen. Hij woonde in die
tijd in Monnickendam en had communistische,
socialistische sympathieën. In die tijd speelde ook
erg dat behoorlijk wat Nederlanders vonden dat
Nederland uit de NATO moest, ook Piet Blom
vond dat, zoals bleek toen hij op de geveltekeningen voor de bouwaanvraag in de lucht boven de
kubuswoningen een vliegtuigje had getekend met
zo’n reclamestaart achter het vliegtuig. Daar had
hij opgeschreven ‘ ‘Nederland uit de NATO’. Van
de gemeente Rotterdam moest hij dat eraf halen,
omdat zij, wat de bouwaanvragen betreft, niet aan
politiek wilden doen. Nog een andere anekdote,
om te laten zien wie Piet Blom was, ging over
de toegang van buitenaf naar de berging van de
Zuidﬂat (de ﬂat aan de Oude Haven die ook bij
het plan hoorde). De opdrachtgever wilde deze
toegangen dicht, maar Piet Blom wilde ze open,
want zei hij: “Dan kunnen zwervers daar in de
winter een wat behaaglijker slaapplaats vinden

(in de gangen van de bergingen).” De afsluitende
deuren zijn er uiteindelijk wel gekomen. Piet
Blom gaf ook niets om protocollen; een paar
keer nodigde hij ons als tekenaars uit in het een
restaurant onder in het Witte Huis te gaan lunchen. Hij had vaak kleren aan met winkelhaken
(bijvoorbeeld) in de mouwen van zijn overhemd,
maar gaf daar allemaal niets om. Blom was ook
een vechter voor zijn ideeën en ging soms heel
ver. Hij zei een keer tegen mij over de kubuswoningen: ”Je moet toch wel gek zijn als je in zo’n
kubuswoning gaat wonen” en er kwam een lach
op zijn gezicht, waarna we allebei in een deuk
lagen. Piet Blom kon ook heel boos worden als
hij zijn zin niet kreeg, omdat hij vaak iets verzon
wat weer geld kostte. Ik weet nog dat geld het
hele project door een probleem was, iedereen
wilde graag dit bijzondere plan realiseren, maar
alles moest zo goedkoop mogelijk.
Ik heb me hoofdzakelijk, zeker in het begin,
met de Zuidﬂat en de Blaaktoren (Potlood)
beziggehouden, later heb ik al de stammen van
de Kubuswoningen uitgetekend. Toen ze deze
Kubuswoningstammen aan het bouwen waren en
ik de vloer en trappen zag zitten, kwam ik tot de
ontdekking dat er in één van heen een trap voor
de raam liep. Ik schrok daar enorm van en met
vrezen en beven vertelde ik het aan Piet Blom
toen hij weer voor overleg op bezoek was, maar
zijn reactie was: “Tjonge wat leuk.”
Na, ik dacht, vijftien jaar ontstond er een lekkageprobleem in de daken van de Kubuswoningen.
Wat daarvan de oorzaken waren, heb ik uit de
krantenberichten daarover nooit kunnen achterhalen. Tijdens de ontwikkeling en uitvoering van
het plan waren er veel en grote ﬁnanciële problemen. Er was veel geldtekort en continu werden
we (vooral Piet) geconfronteerd met bezuinigingen. Ook wat betreft de dakbedekking moest
het allemaal goedkoper en daardoor zijn er soms
verkeerde zuinige keuzes gemaakt. De zinken
dakbedekking van nu doet wel afbreuk aan het
bosachtige, te kil en te zakelijk, maar dat is mijn
persoonlijke mening. Ik heb met ongelooﬂijk veel
plezier aan het project gewerkt in een heel leuk
klein team gedurende bijna 2,5 jaar, een periode
die ik nooit zal vergeten. Ik heb veel respect voor
Piet Blom, zijn creativiteit, zijn vechtlust voor
zijn ontwerpen en zijn ideeën, en voor wie hij was
als mens, die helaas veel te vroeg is overleden.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

www.venrooytandtechniek.nl

UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2250

Uitvaart v.a. € 2950

Uitvaart v.a. € 4650

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

‘STRICKLEDE’

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam

55+
55+ WONINGEN
WONINGEN MET
MET EXTRA’S
EXTRA’S -NIEUWLAND
NIEUWLAND BINNENSTAD
BINNENSTAD
Burg.
Burg. Stulemeijerlaan
Stulemeijerlaan 101-307,
101-307, Schiedam
Schiedam

KENMERKEN:
KENMERKEN:

• Aantal woningen 103
• Aantal woningen 103
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;
een zeer ruime douche/toiletruimte met aaneen zeer ruime douche/toiletruimte met aansluitingen voor wasmachine en condensdroger.
sluitingen voor wasmachine en condensdroger.
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor
(binnengang) en hebben een groot balkon, de
(binnengang) en hebben een groot balkon, de
begane grondwoningen hebben een deur naar het
begane grondwoningen hebben een deur naar het
terras.
terras.
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of
westkant.
westkant.
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid
van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.
van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.
huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)
huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)
water, bewaking en beveiliging.
water, bewaking en beveiliging.
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte
validiteit.
validiteit.

LIGGING:
LIGGING:

“All inclusive”

• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
bezorgdienst),
bezorgdienst),
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.

• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een
• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een
videofooninstallatie (huistelefoon met
videofooninstallatie (huistelefoon met
beeldscherm) en camerabewaking van de
beeldscherm) en camerabewaking van de
hoofdingangen.
hoofdingangen.
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken
van de service- en zorgvoorziening alsmede het
van de service- en zorgvoorziening alsmede het
personenalarmeringssysteem (noodroeppersonenalarmeringssysteem (noodroepinstallatie) die voor eigen rekening door
installatie) die voor eigen rekening door
bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.
bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.
Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid
Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid
van de bewoners altijd voorop staan.
van de bewoners altijd voorop staan.
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige
fietsenberging en een scootmobielruimte.
fietsenberging en een scootmobielruimte.
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.
verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,
verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,
spelletjes, e.d.
spelletjes, e.d.

• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een

huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.
huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe
dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een
dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een
tandartsenpraktijk.
tandartsenpraktijk.

MEER
MEER INFORMATIE:
INFORMATIE:

Bezichtiging/spreekuur:
Bezichtiging/spreekuur:
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
Aanmelden:
Aanmelden:
Burg. Stulemeijerlaan 291
Burg. Stulemeijerlaan 291
3118 BH Schiedam
3118 BH Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Website: www.stricklede.com
Website: www.stricklede.com
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Uit de praktijk
Op onterven rust tegenwoordig niet
meer het taboe dat er vroeger op
lag. We komen dan ook steeds vaker
situaties tegen dat een kind onterfd is
en zijn of haar rechten wil opeisen.
De regelmatige lezer van deze rubriek
weet dat dan niet alleen gekeken moet
worden naar de waarde van de nalatenschap maar dat ook schenkingen die in
het verleden zijn gedaan aan kinderen
(levenslang) en aan derden (de laatste
vijf jaar) moeten worden meegeteld.
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het
in de praktijk meestal niet. De nietonterfde kinderen moeten de informatie
aanleveren om de legitieme portie te
kunnen berekenen, maar hebben daar
zelf geen belang bij. Het is dus altijd
goed spitten en ‘doorzeuren’ om de
belangen van de klanten te behartigen.
Of juist andersom de belangen van de
niet-onterfde erfgenamen.
Een constructie die wel als alternatief
wordt gekozen, is het kind een legaat
geven ter grootte van de legitieme. Er
moet weliswaar nog steeds informatie
worden verstrekt en gecontroleerd,
maar de legataris voelt zich niet volledig onterfd en de andere erfgenamen
zijn vaak coöperatiever. Met andere
woorden: de sfeer is eerder die van
samenwerken dan van tegenstrijdige
belangen. Als we testamenten moeten
voorbereiden waarbij ouders een kind
willen onterven, stellen we deze legaatmogelijkheid vaak voor. Het kind dat
een legaat erft, mag zich nog steeds niet
met de afwikkeling bemoeien, maar hij/
zij deelt wel mee. al krijgt het minder.
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Een opeisbare vordering
bij moeder opeisen of hem onder
moeder laten. Maar hoe dan ook
heeft u nu bezit (en moeder schuld)
in box 3. Omdat het vermogen van
de kinderen dus hoger wordt, kan dit
gevolgen hebben voor de huur- en/of
zorgtoeslag.

Na het overlijden van mijn
vader kregen wij als kinderen
een vordering op onze moeder. Volgens het testament
van vader is deze vordering
opeisbaar als moeder wordt
opgenomen in een zorginstelling. Onze moeder is recent
opgenomen in een verpleeghuis; is de vordering nu
inderdaad opeisbaar en wat
betekent dat?
U beschrijft wat veel (echt)paren
in hun testament regelen, maar wat
ook de wet voorschrijft. Namelijk
dat de langstlevende echtgenoot/
partner na het overlijden van de eerste
echtgenoot/partner de beschikking
krijgt over de nalatenschap en de
kinderen een niet-opeisbare vordering
op de langstlevende ouder krijgen.
Deze niet-opeisbare vordering is
op basis van de wet opeisbaar bij
het overlijden van de langstlevende
echtgenoot/partner, wanneer deze
failliet gaat of wanneer er surseance
van betaling voor hem of haar wordt

Verboden te bellen
Vanaf 1 juli jl. dit jaar mogen
telemarketing bedrijven niet meer
telefonisch contact met u opnemen
zonder dat daar een afspraak voor is
gemaakt. De beperking geldt voor
natuurlijke personen, dat zijn consumenten, eenmanszaken, een VOF, of
een maatschap. Telemarketing bedrijvende personen en organisaties met
een commercieel, ideëel of charitatief
doel mogen vanaf 1 juli 2021 alleen
nog bellen wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven of wanneer u al
klant bent bij een organisatie. Als u
toch gebeld wordt en u wilt dit niet,
dan kunt u gebruik maken van uw
Recht van verzet. De bellende organisatie dient dan uw gegevens uit haar
bellijsten te verwijderen. Bel-me-niet
is daarmee een bel-me-wel situatie
geworden. De praktijk zal moeten
uitwijzen of consumenten zo beter
beschermd zijn.
Wie is de baas?
In een nalatenschap zonder testament
zijn alle erfgenamen gelijkwaardig.
Dat betekent dat ze met elkaar de nalatenschap af moeten wikkelen. Met
twee erfgenamen is dat nog wel te
doen, maar met meer is één kapitein

aangevraagd. Per testament zijn daar
extra opeisbaarheidsgronden aan toe
te voegen, zoals hernieuwd trouwen,
opname in een zorginstelling, verkoop
van de woning of verhuizen naar het
buitenland.
Het feit dat de langstlevende echtgenoot/partner de beschikking krijgt
over de nalatenschap en de kinderen
geduld moeten hebben, heeft ook
gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Zolang de vordering niet
opeisbaar is, geeft de langstlevende
echtgenoot/partner alle bezittingen op;

dus ook de waarde van de niet-opeisbare vorderingen. Is de vordering
opeisbaar geworden, dan vervalt deze
zogenoemde deﬁscalisatie en geven
de kinderen de vorderingen op in box
3 en heeft de langstlevende echtgenoot/partner een schuld ter grootte
van het erfdeel van de kinderen in
box 3.
Nu moeder is opgenomen in een
verpleeghuis wordt aan de opeisbaarheidsgrond uit het testament voldaan.
U kunt als kinderen nu de vordering

Een belangrijke reden om opeisbaarheid vanwege opname in een
zorginstelling in een testament op te
nemen, is voorkomen van of besparen
op de eigen bijdrage zorg. Voor de
eigen bijdrage die moeder moet gaan
betalen in het verpleeghuis speelt namelijk het vermogen dat moeder heeft
in veel gevallen een rol. Dit vermogen
is vanwege de opeisbaarheid lager
geworden, doordat de vorderingen
van de kinderen nu zichtbaar zijn
geworden als schuld. Aangezien het
CAK de eigen bijdrage baseert op het
vermogen van twee jaar terug (dus
voor 2021: op het vermogen van 1
januari 2019) is het in dit geval zinvol
een peiljaarherziening aan te vragen
bij het CAK, zodat het vermogen
van 1 januari 2021 als uitgangspunt
wordt genomen voor de berekening
van de eigen bijdrage zorg. Ook als er
uit het vermogen geschonken is, kan
aanvragen van een peiljaarherziening
zinvol zijn.

Neem bedenktijd Aankopen
lijken vaak handig, maar eenmaal
in huis worden ze toch niet vaak
gebruikt. Een bedenktijd van een
week of tien dagen inbouwen,
helpt onnodige aankopen voorkomen én uw portemonnee.
op het schip wel zo handig. Deze kan
coördineren en bijvoorbeeld een administratie bijhouden en de aangifte
inkomstenbelasting en erfbelasting
doen. Maar ook kan deze coördinator
goed bedoelde mede-organisatoren
buiten de deur houden en/of hun taak
beperken. Kortom, heeft de overledene geen testament nagelaten waarin
een executeur is benoemd, benoem
dan iemand uit de groep erfgenamen of iemand van daarbuiten als
(deskundige) boedelgevolmachtigde;
de kans op een soepele afwikkeling
neemt daardoor aanzienlijk toe.
Schoondochter erft
Is een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen gesloten (voor
1 januari 2018 standaard) dan is de
helft van de erfenis die een kind van
zijn ouders erft van de andere echtgenoot. Tenzij de erfenis met een zogenoemde uitsluiting- of privéclausule

uit het testament van de overledene is
verkregen. Gaat het eigen kind scheiden en was er geen testament of niet
zo’n clausule dan deelt de aanstaande
ex-echtgenoot/ote voor de helft mee
in de erfenis van de schoonouder(s).
Dat is zuur, vooral als de ouders van
de aanstaande ex-echtgenoot/ote
wel een uitsluitingsclausule hadden
opgenomen in hun testament. Gaat
het kind scheiden voordat een van u
beiden is komen te overlijden, dan
hoeft er later niet gedeeld te worden.
Voor een uitsluitingsclausule heeft u
wel altijd een testament nodig. Sinds
2018 trouwen a.s. echtgenoten in
beperkte gemeenschap van goederen
en blijven erfenissen privé. Maar ook
met het nieuwe huwelijksgoederen
regime van na 2018 kan het zinvol
zijn een dergelijke clausule op te nemen, omdat de (schoon)kinderen nog
altijd voor een huwelijk in gemeenschap van goederen kunnen kiezen.

Controleer de bandenspanning Wanneer de banden van uw
auto goed op spanning zijn, rijdt
u veiliger en goedkoper, want uw
auto rijdt zuiniger. Controleer dus
maandelijks de spanning van uw
banden en doe dat daar waar het
gratis is; dat scheelt weer 50 cent.
Slimme cadeautjes Met lege
handen op bezoek gaan, doen we
niet zo graag. Een ﬂes wijn, boek
of aardigheidje, alles kost geld.
Maar een zelfgekweekte plant
hoeft niet veel te kosten en als u op
aanbiedingen let, koopt u vaak veel
voor weinig en toch goed. Vooruitdenken bespaart kosten.
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Voordelig uw vriezer vullen met
vriesverse maaltijden, vlees,
groenten, snacks, ijs en meer
door uw Diepvriesman
Frank Husselman

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

Hij komt het gratis
bij u thuisbezorgen

24 uur per dag en 7 dagen per week
Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

Bel: 06-34 90 20 84

www.conceptuitvaart.nl
CU

GENIETEN VAN EEN HOND
WANNEER U WILT?
WORD OOPOEH!

Een ruimte of compleet
huis leeghalen?
Wij helpen je graag.
Zo gunnen we spullen een
tweede leven.

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In

gratis!

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

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

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

20% lastminute
korting tijdens
de zomervakantie

ZOEK UW
MATCH OP WWW.OOPOEH.NL

In de hele regio Zuid-Holland

OF BEL 0900-0282

kringloopwarenhuis

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

De mooiste busreizen met
gegarandeerd vertrek
Gewoon perfect geregeld
Ontdek gemoedelijk Brabant
6-daagse busreis

www.seniorenhulp.com

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

dejongintra.nl/ebett01

Zwarte Woud en Frankrijk
Relaxen aan het meer van Levico

vanaf p.p.

dejongintra.nl/eblev02

Westendorf in Tirol
12-daagse busreis

de gewenste kleur

Uitvaartcentrum Wildzang

aan uw begrafenis

Wildzang 35
3075 DS Rotterdam-Zuid

of crematie en

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

info@cvu.nl

Henny Jansen

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

dejongintra.nl/ebwes03

De fantastische fjorden
10-daagse busrondreis

dejongintra.nl/eeno305

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

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

€ 799
vanaf p.p.

dejongintra.nl/busreizen

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

vanaf p.p.

€ 669

12-daagse busreis

Met CVU geeft u

€ 499

dejongintra.nl/ebend02

10-daagse busreis

Herdacht worden
zoals u bent

vanaf p.p.

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

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Splinter in je bil in de speeltuin
Mijn overleden vader, Adri den Reijer, schreef een biografie en daarin staat een aardig vakantieverhaal. Het gaat over vakantie vieren in de jaren dertig van de vorige eeuw. Lang geleden, maar ik wil
het u niet onthouden.
Goed om vooraf iets te vertellen over
de toenmalige tijdgeest. We hebben het over de jaren dertig; het is
crisis, met veel werklozen. Om te
kunnen fietsen was een rijwielplaatje
noodzakelijk. Kosten f. 2,50 per jaar.
Het rijwielplaatje moest zichtbaar
aangebracht worden aan je fiets.
Was je werkloos, dan werd het gratis
verstrekt. Je moest kunnen zien dat het
gratis was. Dus in dat geval kreeg je
een rijwielplaatje met een gat erin.
Er waren her en der provinciale wegen. Als je daarover wilde fietsen had
je een provinciale wegenkaart nodig.
Kosten f. 12,50 per jaar.
Augustus
De zogeheten ‘grote vakantie’ was
voor het gehele land de maand augustus. Verder vielen er nog wat vrije
dagen rond de Christelijke feestdagen.
Er viel veelal weinig vakantie te
vieren: dat lieten de financiën niet
toe. Dat betekende dus: iedereen was
gewoon thuis en de kinderen speelden
in de directe omgeving op straat. En
als ze geluk hadden was er een klein
buurtspeeltuintje.

Werkloos
Hoe zat dat met de kinderen in ons
gezin? We woonden toen in Eindhoven, vader was werkloos. Geld was
er niet. Mijn zus en ik zaten daar op
de lagere school. Hoe onze ouders het
allemaal flikten, dat weet ik niet. Wij
als kinderen hebben maar weinig van
de financiële perikelen gemerkt.
Op de fiets
Gelukkig was het zo, dat we over een
fiets beschikten. Op de eerste dag van
de augustusvakantie kwam een oom
ons ophalen. We fietsten dan naar
Geertruidenberg, waar onze oma een
winkel had aan de Markt, met een
woonhuis daarboven, en belangrijk,
een grote tuin! Op de fiets langs het
kanaal, om de provinciale wegen te
ontlopen. We hadden geen provinciale
wegenkaart!
Ravotten
De volgende dag kwamen dan de neef
en nichtjes uit Breda. Die kwamen
met de bus, onder begeleiding van hun
moeder. Hun vader was procuratiehouder van een zuivelbedrijf. Dus…daar
kon het wel wat luxer….maar wisten

wij als kinderen veel. We waren alleen
maar blij dat we de gehele dag konden
rennen en ravotten in die geweldige
tuin. Om nog maar te zwijgen van de
keur aan fruit dat ons daar ter beschikking stond.
Speeltuin
Hoogtepunt was ieder jaar de dag dat
we te samen naar een grote speeltuin
gingen. En dit terwijl het een uiterst
vermoeiende dag was. Ga maar na: lopend in 2,5 uur (13 km)! Daar werd de
hele dag gespeeld in en rond de attracties, die toch vooral zelf in beweging
gezet moesten worden. Er was ook
een grote houten glijbaan. Met matje
de trap op en roetsj naar beneden.
Plotseling een gil van mijn zus. Matje
verloren, met bips op glijbaan….en
ja hoor een grote splinter in de bil!!
Nadat eerste hulp was verleend, werd
er verder gespeeld. De glijbaan was
echter even wat minder in trek.
Ontbijtkoek
Voldaan, maar zeer vermoeid werd de
voetreis terug in gang gezet. Mijn oom
had evenals op de heenreis zijn fiets
bij zich en bracht de meest “vermoeide

De gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

R

Op de houten glijbaan kwam niet iedereen heelhuids beneden...

wandelaar” telkens een stukje vooruit.
Bovendien was een tactische zet
bedacht om de toch wel vermoeide,
jengelende schare weer wat moed te
geven. Iedereen kreeg een kleine Hille
Ontbijtkoek en dat was een feest!!
Thuis gekomen werd gegeten, oma
had daar reeds voor gezorgd.
In de teil
Na het eten beurtelings gewassen.
Ook dat was een heel gedoe: in de teil,

want douches waren er immers niet.
Daarna in bed en dan werd er een gat
in de volgende dag geslapen. Eind augustus: einde vakantie, terug naar huis
en vervolgens weer naar school.
Je kunt het je haast niet meer voorstellen, maar wij vonden het een leuke
vakantie!
Ger den Reijer
g.den.reyer@kpnplanet.nl

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke (contemporaine) geschiedenis.
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

Lisplein

Fotograaf M.A.J. Hanse hanteert op
het juiste moment zijn camera en geeft
een sfeervolle blik op Rotterdams
tweede bevrijdingsdag, 8 mei 1945.
Wij zien een colonne lichte pantserwagens het Lisplein passeren. Wat
zitten de vier Canadese militairen er
ontspannen bij. De chauffeur draagt
een fraaie zonnebril. Het is opvallend
dat zij voornamelijk door jeugdigen
worden toegejuicht. Wij zien geen
mannen, want velen zijn met de razzia
(november 1944) weggevoerd naar
Duitsland. Het staat vast dat de meesten, zichtbaar op deze foto, niet meer
in leven zijn. Op heel wat bevrijdingsfoto’s zijn de Canadese tanks beladen
met blije, veelal jeugdige Rotterdammers, vooral jongedames. Deze foto
is wat meer ingetogen. Wat moet het
verschijnen van deze vredebrengers
een zalig gevoel geschonken hebben
aan deze buurtbewoners in Noord.
Rob Feringa, medewerker van het
Gemeentearchief, schonk mij deze
foto in 1988. Ik heb de print uiteraard
bewaard. Zo grappig, de bebouwing,
zo duidelijk zichtbaar, is in 76 jaar
totaal niet veranderd. Dat is waarlijk
uniek voor onze stad. Ik heb de situ-

atie ter plekke grondig bekeken. Met
de foto in mijn hand. De colonne rijdt
het Lisplein op richting Gordelweg.
Het huizenblok, rechts, op de hoek
met de Delfgaauwstraat, oogt nog

steeds zo. Op de achtergrond liggen
de Bergselaan en de Schiebroekselaan.
Ook deze huizenblokken staan er nog
precies zo bij. Het weggedeelte dat wij
zien was indertijd bijna twee keer zo

breed. Logisch, er bestonden in 1945
geen parkeervakken. Het is belangrijk
dat wij allen rond 5 mei eventjes stil
staan bij de bevrijding. Ik denk dat
wij daar pas in 2045 mee gaan stop-

pen. Honderd jaar later! Heus, dan
is iedereen die de bevrijding bewust
heeft meegemaakt, dood. Op die ene
108-jarige na…
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Larissa of Heleen: 0180-820244
Ketels aan de Kade in Delfshaven

Het laatste weekend van het Delfshaven Festival, van vrijdag 6 tot en met
zondag 8 augustus, vindt Ketels aan
de Kade plaats; hét culinaire festival
waar het stadsverleden tot leven komt.
Op 6 augustus kunt u genieten van
een middeleeuws dorpsfeest, met
eeuwenoude ambachten, kookdemonstraties, straattheater, middeleeuwse troubadours, rondleidingen,
exposities, proeverijen en livemuziek!
Uiteraard coronaproof!
Op zondag 8 augustus vindt de Stad & Streekmarckt plaats met vele kraampjes waar de stadsregio haar mooiste ambachtelijke waren presenteert. Kijk voor het volledige programma op www.
delfshavenfestival.nl.

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.
.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat
oude beeldje of die zilveren 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.

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende
schilder? Zouden die snuisterijtjes
op zolder nog wat opbrengen op een
veiling? Herkenbaar? U bent niet de
enige met vragen over kunst, curiosa
of andere verzamelobjecten. Vaak
gekregen van familie, vrienden of
zelf met zorg verzameld. Het ligt er al
jaren, maar wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, houdt
veilinghuis MPO in IJsselstein elke
donderdag een open inloopdag. Wie
deze dag zijn of haar stukken gratis
en deskundig wil laten beoordelen,
kan zonder afspraak tussen 10.00
en 14.00 uur terecht bij de Heritage
Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

Vrijdag 16 juli tot en met zondag 8 augustus
Delfshaven Festival

Deze zomer is het dé tijd de veelzijdigheid van Delfshaven te ontdekken.
Van 16 juli t/m 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.

Zaterdagen 24 en 31 juli
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBRoogartskeuring voor verlengen
van uw rijbewijs? Keuringsdagen
oogarts: 24 en 31 julii. Kosten: € 85.
Keuringslocatie: De Hesse Optiek &
Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ
Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein.
Coronamaatregelen. Op afspraak:
010-2361939 (di t/m za).

Tot en met 15 oktober
Leefgoed Beeldentuin 2021 in landelijk groen
De Beeldentuin op Leefgoed de
Olifant toont werken van 17 gerenommeerde kunstenaars in een
prachtige landelijke entourage. Gratis
toegankelijk. Groenendijk 325, VerHitland, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Meer info elders in deze krant en op
Leefgoed.nl.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de 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.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij
MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. Kom langs en wie weet
blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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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’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Groot Rotterdams Molenboek deel 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Groot Rotterdams Molenboek deel 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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
14,95
14,95
24,95
14,95
14,95
14,95
29,95
9,95
9,95

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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Openlucht uitvaart bij
Crematorium Rotterdam
Van 27 mei tot september biedt Crematorium
Rotterdam de mogelijkheid om afscheid te
nemen in de openlucht. Het paviljoen in het
herdenkingspark biedt plek aan maximaal
100 genodigden.
Bij deze bijzondere manier van afscheid nemen
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TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

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

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

Rust, natuur & ruimte

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

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

wandelpad en visvijver.

Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

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

is nagenoeg alles mogelijk wat binnen ook

Toercaravans; 220 m2 : v.a. € 19,- per nacht
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.095,-

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

Yardenhuis van Rotterdam

Grote, apart gescheiden plaatsen

Maeterlinckweg 101

Schone,
verwarmde
sanitaire ruimte
Oostmoerse
Scheidweg
2
Stad a/h Haringvliet
Oostmoerse
Scheidweg 2
Stad
a/h Haringvliet
Tel. 0187
- 611252
Tel.
0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl
info@campinghetvogelnest.nl
www.campinghetvogelnest.nl

3084 KD Rotterdam
010 480 33 44
yardenhuis.rotterdam@yarden.nl

Gezonde maaltijden,
gratis bezorgd
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.
De gerechten gaan van ouderwetse Hollandse (huts)pot tot butter chicken, coq au vin,
rendang, sushi en pokébowls. Je kunt couscoussalade bestellen of Creoolse gamba’s, en er
zijn genoeg vegetarische opties. Vergeet ook het toetje niet… Wat dacht je bijvoorbeeld van
aardbeiencheesecake of tiramisu? Mmm!
Bestellen is snel en simpel
Als je vóór 12.00 uur bestelt, heb je jouw maaltijd(en) de
volgende dag in huis.
Bezorging is gratis in heel Rotterdam en bestellen gaat
heel makkelijk via de gebruiksvriendelijke website:
www.maaltijdenbezorgservice.nl of telefoonnummer 085 760 2215

Beleef Schiedam vanaf het water
Maak kennis met Schiedam en zijn jenevergeschiedenis en vaar
in de fluisterboot langs imposante monumentale pakhuizen en
distilleerderijen, branderijen, authentieke bruggen, langs de hoogste
molens van de wereld en langs historische schepen. De gids vertelt wat u
onderweg ziet. Na afloop kunt u terecht in de winkel van Museummolen
de Walvisch voor bakproducten voor o.a. pannenkoeken en brood,
gemalen door de Schiedamse molen De Vrijheid en voor een kopje
koffie, kopje thee of een glaasje frisdrank kunt u terecht in de winkel.

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

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

Afvaarten

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

Tarieven

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

Kaartverkoop
l
l

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

Kortingsbon
Twee voor de
prijs van één
Bij inlevering van deze bon
betaalt u € 8,00 voor twee tickets
Geldig tot en met 31 oktober 2021

Inlichtingen en boekingen

www.rondvaartenschiedam.nl
Vertrek en aankomstplaats
De steiger naast Museummolen De
Walvisch Westvest 229, Schiedam

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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Op brommervakantie naar Luxemburg

“N

ee, het gaat niet lukken deze keer!” Hoe vaak ik
niet vruchteloos om een snipperdag heb gevraagd
bij Van Gend & Loos aan de Westzeedijk in Rotterdam. Niet te tellen. Het logische gevolg door het
tekort aan chauffeurs waar ons bedrijf altijd mee worstelde.
Elke chauffeur was nodig en verlof en ziekte een ramp voor het
bedrijf. En was het niet gelijk een definitief nee, dan was er
het verlofbriefje dat je moest schrijven. In drievoud natuurlijk.
Eentje voor de manager, eentje voor de administratie en, als
het dan uiteindelijk toch doorging, het verlossende briefje voor
jouw, met de handtekening van je directe leidinggevende.
Zomervakanties moest je maanden
van tevoren doorgeven en had je nog
geen kinderen dan kon je het wel
schudden. Getrouwde collega’s met
een gezin hadden voorrang om vrij te
nemen tijdens de schoolvakanties. En
toen je maar uit wanhoop ook voor
kinderen zorgde, bleef het nog lastig
vakantie aan te vragen. Gekkigheid
natuurlijk, kinderen neem je niet. Die
krijg je als je genoeg geluk hebt en
dan niet per se voor vakantie. Maar
het geeft maar aan hoe moeilijk het
was om vrij te krijgen. Ik had het
eerst nog niet zo door, maar die vrije
dagen tussen kerst en oud en nieuw
moest je een jaar van tevoren aanvragen. Als kerst een beetje goed viel,
kon je met een paar snipperdagen een
hele week vrij hebben. Hoe mooi wil
je het hebben? Soms lukte dat, maar
meestal niet. Dan stapelden de vrije
dagen zich op. Zoveel, dat je ze in
de wintermaanden januari of februari
moest opmaken. Wat had je daar nu
aan, als je niet van wintersport houdt?
Dan toch maar laten uitbetalen, al had
ik ze veel liever in de zomer kunnen
opnemen. Lekker lang met je vriendin op vakantie in een warm land.
Bolderkar
Over vakanties gesproken; die uit
mijn jonge jeugdjaren staan me niet
scherp voor de geest. Het zijn ﬂarden
die langs komen. Zoals van Lunteren,
waar ik als jong knulletje met mijn
familie vakantie vierde. En ja, in een
pension in Scheveningen, maar dan
aan de zuidkant van de haven. Met
de bolderkar de hele dag naar het
strand met het gezin. Ik weet het van

de oude foto’s die ik nog heb, maar
alleen het vuurtorenlicht dat ‘s nachts
langs de gordijnen gleed, herinner
ik mij nog echt. En die ene bioscoop
in Den Haag op een regenachtige
dag waar ik voor het eerst van mijn
leven een echte ﬁlm zag. Alleen op
de wereld, over Remi, samen met dat
aapje en die oude kerel met baard. En
natuurlijk de vijf jaren achter elkaar
in dat tot vakantiehuisje verbouwde
kippenhok bij boer Beekman in Gorssel. Vlakbij een jeugdherberg, wat
tegenwoordig een Stayokay hostel
is. Je kon af en toe de stemmen van
de jonge meiden over de weilanden
horen schallen. Helaas was ik veel
te verlegen om contact met ze te
maken, al was ik er best aan toe.
Maar misschien was dat ook niet zo’n
goed idee met je ouders zo dicht in
de buurt.
Trots
Ik ben er trouwens best trots op dat ik
vanaf Rotterdam dat hele eind met de
ﬁets naar ons vakantieadres in Gorssel ben gereden. De eerste keer met
mijn vader en jonger broertje in twee
dagen. We sliepen in een pension bij
Utrecht. Het jaar er op deed ik het alleen, in één dag. Denk dat het me nu
niet meer zou lukken. Zelfs niet met
die batterij achterop.
En toen een jaar later, net zestien,
voor de allereerste keer alleen op
vakantie. Nou ja, met twee vrienden
dan, maar hoe mooi wil je het hebben? De ene vriend had een grijze
opgevoerde Tomos, de ander een
Puch. En ik een Sparta, die niet vooruit te branden was. En dat was afzien

Tussenstop onderweg

Even kijken bij een stuwdam

onderweg. Nog niet eens zo erg voor
mij, als wel voor mijn vrienden, die
telkens moesten inhouden om mij
bij te laten komen. En ik had er toch
alles aan gedaan hem wat sneller te
laten rijden, maar zonder veel succes. Wist ik veel van opvoeren met
grotere carburateurs of een ander
formaat tandwielen. Ik was al blij dat
ik een bougie kon schoonmaken als
ie weer eens vertikte te starten. Nee,
voor het opvoeren moest je bij mijn
oud-collega Loek Been van Van Gend
& Loos zijn. Dat was schrikken. De
Yahama die ik toen had reed ineens
honderd nadat ie er klaar mee was.
Vond ik toch wat al te gortig, al
was ik wel lekker snel thuis na een
nachtdienst. Nee, zestig was hard
zat voor een brommer en dus werd
die snelheid weer wat teruggedraaid.
Maar dat was helaas jaren later.
Zwarte vlek
Die Sparta reed dus voor geen meter.
De demper verwijderen zorgde alleen
maar voor nog meer herrie, terwijl
het ontkolen door benzine in de
uitlaat te laten lopen en in de ﬁk te
steken een smerige zwarte vlek bij
ons op de stoep in de Breitnerstraat
veroorzaakte, zonder dat de brommer
ook maar een kilometer harder ging
lopen. En toch wilden we heel graag
naar Luxemburg.
Volledig bepakt met tent, kookgerei
en slaapzak haalde mijn Sparta amper
de veertig km/u. Niet bepaald een
snelheid waarmee je vlotjes Luxemburg haalde, maar toch togen we met
zijn drieën op pad. Het weer zat wat
tegen, zodat we tegen de tijd dat we
de Moerdijkbrug bereikten al aardig
verkleumd op het zadel zaten. Tot
overmaat van ramp begon de brommer van een vriend te sputteren, maar

na het grondig reinigen van de bougie
met een staalborstel liep ie weer als
het zonnetje, dat toevallig net tussen
de regenwolken tevoorschijn kroop.
Het verwarmde enigszins onze koude
botten en we kregen weer een beetje
plezier in de rit, al nam de ergernis van mijn medereizigers bij elke
kilometer toe door het slakkengangetje van mijn brommer. Maar ik kon
gewoon niet harder. Af en toe waren
ze het zo zat, dat ze er vol gas vandoor gingen om mij in het volgende
dorp bij een kroeg op te wachten.
Uiteindelijk kwamen we diep in de
avond op een camping in Luxemburg
aan, waar we doodmoe in het donker
ons tentje opzetten.
Te jong
We hadden twee kleine shelters bij
ons en die hadden we met de ingang
tegenover elkaar geplaatst. Zo konden
we in het licht van een gaslampje
nog wat kletsen of kaarten voor het
slapen gaan. We zaten op een best
aardige familiecamping in Esch sur
Sur. Maar het viel mij toch wat tegen
die vakantie. Ik had mij er meer van
voorgesteld. Dat kwam ook doordat
mijn maten kennis hadden gemaakt
met twee aardige Duitse meiden en
daar gezellig mee optrokken. Tja,
dan voel je je toch het vijfde wiel
aan de wagen. En het begon zo goed
voor mij, met een avontuurtje op een
dansfeest, waar ik een leuke Rotterdamse jonge meid had ontmoet,
waarmee ik het prima kon vinden.
Helaas kwam haar vader de volgende
dag vertellen dat zijn dochter nog
veel te jong was voor dergelijke
escapades en zij het daar helemaal
mee eens was. Natuurlijk hadden wij
alle begrip voor de situatie, maar hoe
anders had het kunnen lopen. Daar

kwam nog bij, dat ik maanden later
die dochter tegen kwam in Rotterdam, waarbij ze mij verwijtend vroeg
waar ik toch gebleven was na die
avond. Mooi balen, had ik voor niets
de rest van de vakantie zonder die
leuke vriendin gezeten. Ach, dat feest
en een uitstapje naar een geslaagd
bierfeest in Diekirch en een tochtje
met de kabelbaan waren eigenlijk de
hoogtepunten van een verder weinig
vermeldenswaardige vakantie. Met
als dieptepunt onze terugreis, die
we, hoe rampzalig, hadden besloten
in de nacht te doen. Zo konden de
heren nog een dagje extra genieten
van hun aangename vrouwelijk
gezelschap. Geteisterd door kou en
bijna overmand door slaap kwam ik
geradbraakt thuis. Dat was een rit van
eens maar nooit meer.
Weemoed
Inmiddels ben ik alweer ruim tien
jaar met vakantie na een lang werkzaam leven en kijk met weemoed
terug op de tijd dat ik nog midden in
het arbeidsproces zat. Begrijp me niet
verkeerd, ik heb een prachtig leven
met hobby’s en kleinkinderen, maar
het is anders dan toen ik werkte en
het ontmoeten van heel veel andere
mensen een vanzelfsprekendheid
was. Nu gaan weken voorbij dat je,
op de mensen in je directe omgeving
na, verder niemand ziet of spreekt.
Nooit gedacht dat ik mijn werk, dat
mij op het laatst best zwaar viel, zo
zou missen. Samen met dat altijd
leuke vooruitzicht op een welverdiende vakantie.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

De skyline van Rotterdam, met alle highlights van de stad!
Deze iconische Skyline van Rotterdam is nu ook
verkrijgbaar in het materiaal Forex!
De skyline is licht van gewicht, maar wel erg
stevig. Forex staat ook wel bekend als hard
geschuimd PVC. Geschikt voor zowel
binnen- als buitengebruik en kan jaren
max. € 49,9
5
in weer en wind gebruikt worden!
exclusief

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

Vanaf

€ 19,95
bezorgkost

en

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

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.
Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV 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.

• Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

9.6

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant
Wij informeren u daar tweewekelijks over
allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht,
waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

“Akto als uw
executeur of als
adviseur voor de
nabestaanden.”

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle zakelijke en ﬁnanciële - aspecten rondom uw nalatenschap.
Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden
bij de afwikkeling.
Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel
erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen
bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en
testament
Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of
als adviseur van de erfgenamen of als
boedelgevolmachtigde
• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen
• adviseren bij een afwikkeling waar een
onterving speelt
• en nog meer...
Kernwoorden voor ons zijn:
transparant, persoonlijk en betrouwbaar
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Vaarwel Corona, loopplanken weer uit!
Vakantie, tripjes maken, op een rondvaartboot stappen. Hoewel er nog wel beperkingen zijn, is het
allemaal weer mogelijk. Voor mijn persoontje is na anderhalf jaar weer een wereld open gegaan. De
vrijheid tot ondernemen is weer terug, tot mijn grote vreugde. Ik ben dan ook weer volop aan het
genieten.
Mensen om mij heen weten dat ik een
groot liefhebber ben van varen. Zowel
op dagjesboten als op vakantieschepen. Zo heb ik vier maanden achtereen
gevaren als gids en fotograaf op riviercruiser Abel Tasman tussen Linz en
Boedapest voor vakantiegangers die
boekten bij Kras Reizen. Tussen die
leuke werkzaamheden door schreef ik
op de Abel Tasman (van toen rederij
Bonaventura) een toeristisch boek
over wat er onderweg zoal te beleven
valt en natuurlijk over de bezienswaardigheden.
Op dat schip maakte ik in de winter
voorafgaand tijdens een kerstmarktcruise ook de geboorte van

een jongetje mee. Dat was op de
terugvaart van Keulen naar Rotterdam.
Het gebeurde midden in de nacht ter
hoogte van Sliedrecht. Geloof het of
niet, de mevrouw uit Den Haag wist
niet dat ze zwanger was, hoewel ze al
drie kinderen had gebaard! Als dank
voor de assistentie kreeg het kind als
voornaam Abel, naar het schip.
Watervrees
Vier maanden was ik ook aan boord
van de Victoria Cruziana van dezelfde
rederij, die toen vier vakantieschepen
had varen vanuit de basis ‘s Gravendeel. Ook van deze reizen over water
door Nederland, Duitsland en Belgié
heb ik een boek geschreven. Als ge-

volg van onder meer Corona ligt ook
dit script nog op de plank.
Varen blijft voor mij vakantie van de
bovenste plank, hoewel ik watervrees
heb en niet kan zwemmen. De oorzaak
voert terug naar 1952 toen ik bij het
vissen van bananen bijna verdronk.
Bij het ter ziele gegane rondvaartbedrijf De Croosboot, waar ik tien jaar
als vrijwilliger werkte, hadden ze om
die reden overal grijpbeugels gelast.
Cruise
Over twee weken stap ik met gezelschap aan boord van de amaLucia
voor een cruise door Nederland en
Duitsland.

Buffet naar boven uit de buik van de Abel Tasman van Spido Foto’s Rein Wolters

Spido
Ook bij de Spido in Rotterdam zijn de
loopplanken weer volop in gebruik.
De schepen doen niet alleen de
reguliere tochten door de havens van
Rotterdam, maar varen ook een aantal
volledig verzorgde dagroutes naar

bestemmingen als tweede Maasvlakte,
Brabant, Gorinchem en noem maar op.
Combinaties
Rederij Fortuna uit Spijkenisse heeft
naast het reguliere werk ook gecombineerde touringcar/vaartochten naar
Volendam en het Duitse Emmerich op
het jaarprogramma staan. Ik ga die in
de komende maanden zeker boeken.
Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Spido heeft ook een Abel Tasman in bedrijf

Rijnmond
vanuit de wolken
3 juli 1954: De Tour de France passeert onder grote belangstelling de brug over Schie-Schiekanaal in Overschie. De renners zijn op weg naar de Maastunnel in de eerste etappe naar het Belgische Brasschaat. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zestienhoven steeg hij regelmatig op
om foto’s van Rotterdam en omstreken te maken. Uit honderdduizenden negatieven werd al eerder
een fraai fotoboek samengesteld, ‘
Rotterdam vanuit de wolken’. Nu
is er een waardige opvolger die
nog een stap verder gaat: ‘Rijnmond vanuit de wolken’. Met niet
alleen luchtfoto’s van Rotterdam
van vroeger, maar ook van omringende gemeenten als Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis, Hoek van
Holland, Ridderkerk, Barendrecht,
Hoogvliet, Spijkenisse, Capelleen Krimpen aan den IJssel. De
Oud-Rotterdammer publiceert in
samenwerking met Watermerk BV
foto’s uit het boek. Telkens met de
vraag of u als lezer nog iets kunt
toevoegen aan het fotobijschrift.
Een herinnering, een anekdote of
wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

WIJ HEBBEN VACATURES VOOR

BULKVERVOER

één- of meerdaagse ritten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.
In bezit zijn van rijbewijs, B, CE, code 95.
Aankomend chauffeurs nog niet in bezit van rijbewijs CE/code 95 kunnen
op onze kosten een opleiding volgen.
65+ chauffeurs zijn ook welkom, zowel fulltime als parttime.
Salaris conform de CAO Beroepsgoederenvervoer. Standplaats in overleg.
Sollicitaties en CV graag per mail.

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

1198,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

698,-

Contact persoon: Ankie Witlox | Ambrosiusweg 15, 5081 NV Hilvarenbeek
Tel: 013 - 50 501 62 | E-mail: administratie@witlox-transport.nl

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

Nieuwe oogst voor de friet
5 kilo

€ 5,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?
Oud-Rotterdammertje

plaatsen?

Bel 0180-820244

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

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

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

Maak een afspraak bij:

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 15.00 uur

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

RIJPAARDEN tE kooP

Recreatief gebruikt
Eigen fok!
Meer weten, reageer
mail aub naar: autobanden@live.nl
of bel Paul: 06-53 438 087

Bel Larissa
of Heleen:
0180-820244
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Korte Tweebosstraat in 1965.
Foto’s collectie Rein Wolters

Rotterdammers en
hun exlibris
Dit voorjaar verscheen een bijzonder boek van de hand van Ton
Rechtuijt. Het heet ‘Rotterdammers en hun exlibris’. Rechtuijt
ging daarvoor op zoek naar welke
verhalen exlibris vertellen over de
geschiedenis van Rotterdam.
Voor wie het niet weet, en dat is geen
schande: een exlibris is een eigendomsmerk dat in een boek geplakt werd. In zijn
boek vertelt Ton Rechtuijt de verhalen van
honderd Rotterdammers die zo’n exlibris
lieten maken. Wie waren zij, wat heeft hen
bewogen zo’n exlibris te laten maken en wie
heeft ze eigenlijk gemaakt?
Hoewel het exlibris niet meer zo bekend
is, heeft het generaties lang en wereldwijd
grote betekenis gehad. Een exlibris drukte
namelijk de trots op je boekenbezit uit en
boeken betekenden ontwikkeling, vooruitgang. Vandaar dat exlibris niet alleen in
Kralingen en Hillegersberg te vinden waren,
maar ook op Zuid en bij de ‘vleeschhouwer’
op de Bergweg en de timmerman, geboren
in de omgeving van de veemarkt en het
slachthuis.
Sommige namen klinken heel bekend,
anderen roepen misschien bij een enkeling
een vage herinnering op. De meesten zijn
waarschijnlijk vergeten. In dit boek worden
ze weer even tot leven gewekt en daarmee
wordt ook een deel van de geschiedenis
van de stad Rotterdam blootgelegd. Want
Rotterdammers vormen de geschiedenis
van de stad, maar zijn ook deel van die
geschiedenis.
Ton Rechtuijt heeft enkele jaren gedaan
over zijn zoektocht naar exlibris. Daarvoor
schakelde hij onder andere de rubriek ‘Oproepjes’ in De Oud-Rotterdammer in. Het
heeft meer opgeleverd dan hij aanvankelijk
verwacht had en de zoektocht is nog niet
ten einde.
Dit boek is overigens niet het eerste boek
dat Rechtuijt schrijft. Na een loopbaan in
het onderwijs heeft hij bij aanvang van zijn
pensionering een cursus gevolgd bij de
Schrijversacademie en bracht hij in 2018
een eerste boek uit onder de titel ‘Portret
van mijn vader’. Dat is een bundeling
verhalen over zijn bezoeken in het verpleeghuis, waar het contact met zijn vader
langzaam wordt hersteld. Met dit tweede
boek begeeft hij zich dus op een volkomen
ander terrein.
Het boek ‘Rotterdammers en hun exlibris’
telt 224 pagina’s, kost 19,50 euro, is uitgegeven bij Woord in Blik en te bestellen via
www.tonenboek.nl of tonenboek@gmail.
com.

Knuffels van
de schillenvrouw
Jacques Spiessens (spiessensja@outlook.com) reageert vanuit Alblasserdam op ‘Pas knuffelen na wasbeurt’ in RW’s mijmerZUIDhoekje in De Oud-Rotterdammer van 18 mei. “Ik ben in
1951 geboren op de West-Varkenoordseweg 163, de westkant van het NS-rangeeremplacement IJsselmonde. Tot aan mijn huwelijk in 1973 ben ik er opgegroeid. In dat jaar trouwde ik
met Marianne Kleingeld uit de Zaadakkerstraat. Ze was een buurmeisje van Cor Klootwijk,
beter bekend als de schillenvrouw van Hillesluis. Zo zie je maar, wat je dichtbij huis haalt
was ook toen lekkerder.’’
“Mijn herinneringen aan Cor de
Schillenvrouw zijn heel goed. Bij
haar ronde werd ik soms door haar
geknuffeld en ze trakteerde me op
een zachte tofﬁe, die de smaak had
aangenomen van het voedselafval dat
ze vervoerde. Ze noemde mij Charreltje, haar zoon heette Charles.
Ik ging naar de school op de
Frankendaal en de dagelijkse gang
daarheen bracht ons langs de schillenopslag onder de Breebrug. Daar
vonden we de wonderbaarlijkste
zaken; van sloffen sigaretten tot
gebruikte condooms. De schillenvrouw kon staande plassen en we
zagen haar regelmatig aan de slootkant. Ze was een van de markantste
vrouwen van Hillesluis.’’
Vechtpartij
“Later zagen we haar vaak op de
tribune in de Kuip en bij uitwedstrijden. Ze was fanatiek en zo
hadden we haar nooit gezien. Ik
herinner me een wedstrijd tegen
BVV (nu FC Den Bosch). Ik mocht
op een keer in 1959 mee met mijn
vader en ooms. Cor had een ﬂinke
baksteen in haar tasje en heeft
er iemand een tik mee gegeven,
omdat die iets vervelends zei over
Feyenoord. Er ontstond een ﬂinke
vechtpartij. Daarna kwam ik Cor

Versierde Tweebosstraat viel in 1967 in de prijzen

nog vaak tegen in mijn periode dat
ik voetbalde bij DHZ, waar haar
zoon Charles in het doel stond. Hij
werd keihard aangevallen. Cor was
de eerste die het veld opstormde en
de dader stevig op zijn donder gaf.
Bij de spoorweg waren ook veel
leuke dingen te beleven. Als je het
bruggetje bij de spoorsloot over
ging bij het seinhuis, had je gratis
carbid. Dat werd soms verkeerd
gebruikt. Mijn vriend had bijvoorbeeld een stukje carbid in de nachtspiegel (piespot) van zijn moeder
gedaan en dat siste behoorlijk toen
ze midden in de nacht de inhoud
van haar blaas loosde.’’
In meerdere reacties komt het onderwerp ‘carbid’ bij het rangeerter-

rein naar voren. Ik ben nieuwsgierig hoe dat daar kwam en wat je
er precies mee kon doen. Wie het
weet mag het schrijven.
Tweebosstraat
Volop commotie over de afbraak
van de Tweebosstraat in de Afrikaanderwijk. Kranten staan er vol
van en de protesten spetteren van
de beeldbuis en uit de radio. In
mijn jonge jaren kwam ik dagelijks
in de Tweebosstraat. Ik was knechtje bij melkboer Cor Houtbraken.
Hij had nogal wat klanten in zowel
de Korte (tussen Riebeekstraat/
Martinus Steijnstraat) als de Lange
Tweebosstraat (tussen Martinus
Steijnstraat/Putselaan). Bij klanten

met namen als Hollemans, Van de
Kamp, Barbier, Van der Zalm en
Van den Dries kwamen we dagelijks aan de deur. ‘Oma’ Heiltje van
der Zalm was héél bekend vanwege
haar werk voor het Leger de Heils.
Op zaterdag en zondag bezocht
ze alle cafés in de wijk, liet haar
collectebus rammelen en verkocht
het blad De Strijdkreet. Toen door
ziekte en ouderdom haar mobiliteit
afnam, deed ze haar werk vanuit
een driewielige invalidewagen.
Later bleef ze haar vrijwillige werk
verrichten vanuit de Texelsestraat,
waar een huis van het Leger des
Heils was. Ze had een vaste collecteplek in winkelcentrum Zuidplein.
Ze kreeg daar ook te maken met
een idioot die zijn sigaret uitdrukte
op haar hand. Toevallig was ik daar
getuige van en kocht brandzalf en
verzorgde haar hand. “Jij komt vast
in de hemel’’, zei ze.
Straatversieren
Een andere belangrijke Tweebosstrater was Jan van den Dries, oprichter en voorzitter van de buurten straatvereniging. Hij stimuleerde
medebewoners tot leuke acties als
het versieren en verlichten van de
straat op hoogtijdagen. Verschillende keren sleepten ze hoge prijzen in
de wacht van het Comité Nationale
Belangen dat in Rotterdam het
versieren en verlichten stimuleerde
en ook jureerde. In de jaren zestig
deden er ruim veertig straten aan
mee. Met Jan van den Dries zat ik
in besturen van de Rotterdamse
Centrale van Buurtverenigingen en
de Contactcommissie Oud-Zuid,
een koepel van straatverenigingen,
speeltuinen en clubhuizen ten
zuiden van de Nieuwe Maas. Jan
was voorzitter, ik was secretaris,
André Bimmel penningmeester
en de broers Oostdijk bestuurslid.
Als koepel organiseerden we leuke
activiteiten als lampionoptochten,
jaarlijks een houten huttendorp
bouwen op het Afrikaanderplein en
gratis ﬁlmochtenden voor kinderen
in het Colosseum op de Beijerlandselaan en het Harmonietheater in de
Gaesbeekstraat.
Reacties: reinwol@outlook.com

Sigarenrookwedstrijd in Tweebosstraat in 1965
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TANTE POST
Melkboer
Het is iedere keer weer een feestje
De Oud-Rotterdammer te lezen en
de puzzel wordt als eerste, met veel
plezier, gemaakt. Wat mij wel opvalt,
is dat er veel verhalen over Rotterdam
Zuid worden verteld en weinig over
hoe het er in Rotterdam Noord aan toe
ging. Toen ik het verhaal van Henk
Kuling las, moest ik gelijk aan onze
melkboer denken, die eerst met paard
en wagen alle zuivelproducten rondbracht en later met de ijzeren hond. De
eerste melkboer die bij ons langskwam, had ook een eigen zaak bij ons
in de buurt. Dat was op de hoek van
de Adriaan van der Doeslaan en de
Nieuwe Kerkstraat in wijk 13 oftewel
Hillegersberg. Daar mijn ouders begin
jaren vijftig nog geen koelkast hadden,
huurden ze een plekje in de koelkast
van de melkboer. Dat was een ontzettend grote koelkast, waar van die grote
ijsblokken in lagen om uiteraard de
etenswaren etc. gekoeld te houden. De
vrouw van de melkboer stond in de
zaak op pallets, omdat het met name
‘s winters soms te koud kon zijn om
de hele dag op een granieten vloer te
moeten staan. Zij droeg altijd een wit
schort en had klompen met geitenwollen sokken aan haar voeten. Als kind
vond ik dat maar vreemd. Gelukkig
kon er na verloop van tijd ook bij
ons thuis een koelkast geïnstalleerd
worden. Dat scheelde een wandelingetje naar de melkboer als je iets
nodig had. Tegelijkertijd deed deze
tijd mij denken aan de lorrenboer,
schillenboer, scharenslijper, kolenboer
en niet te vergeten de schoenmaker,
die zijn hulp (met grote koffer) bij
ieder huis liet aanbellen om te vragen
of er nog schoenen/laarzen opgelapt
moesten worden. Na ongeveer een
week werden de verzoolde of van
hakken voorziene schoenen/laarzen
weer keurig netjes, gepoetst en wel,
thuisbezorgd. Dat was nog eens servicegericht bezig zijn! De schoenmaker had zijn werkplaats in de Juliana

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.

Vrijwillige brandweer
Rotterdam
Nog even een reactie op de
pagina in Ken je dit Nog
van vier weken geleden over
de vrijwillige brandweer
vroeger. Mijn opa en oma
Post woonden in de Rozegaarde en mijn opa, mijn
vader en zijn broer Koos
waren toen bij de vrijwillige brandweer. Er was ook
een speciaal bordje naast de
voordeur, zodat iedereen in
de omgeving wist, dat je bij
de familie Post moest zijn, in geval van brand.
Ik weet nog goed, dat bij onze buurman een schoorsteenbrandje was en mijn vader heeft dat geblust. Pa op het dak, was
super spannend! Hij heeft een medaille gekregen toen hij 40 jaar bij de vrijwillige brandweer in dienst was, maar hij was
toen al ernstig ziek en mijn moeder heeft de medaille voor hem in ontvangst genomen.
M.G.Post
Kaartenmaker 16
3335 VE Zwijndrecht

van Stolberglaan. Oom Aad (zijn
achternaam is mij ontschoten) was een
hartelijke man, die voor iedereen altijd
een vriendelijk woord had. Hij was
ook goed in moppen tappen. Dit zijn
zo maar wat herinneringen die boven
kwamen drijven na het verhaal van de
heer Kuling.
J. Walda
06-13047762
joannewalda@hotmail.com
Drukkerij Wyt
Het artikel van 15 juni 2021 in De
Oud-Rotterdammer over drukkerij
Wijt heb ik met veel interesse gelezen.
Er kwamen bij mij veel herinneringen
boven. Mijn vader, Willem Pieëte,
is daar in 1930 op 14-jarge leeftijd
gaan werken en heeft er de vijftig jaar
volgemaakt. Overigens heb ik nog een
foto uit de beginjaren dertig, gemaakt
op de binnenplaats met het (voltal-

lige??) personeel. Het werken met de
letterkast komt mij bekend voor, omdat dat tijdens een open dag bij Wijt
werd gedemonstreerd. Uiteindelijk is
mijn vader leermeester geworden voor
het opleiden van nieuw personeel.
Ook de heer Lans is mij bekend. Mijn
vader vertelde mij destijds dat hij één
van de directeuren was, maar had geen
hoge pet van hem op. Verder herinner
ik me nog de heer Jaap Zoetmulder en
de heer Wouters en een aantal mensen
waarvan ik de naam niet meer weet.
Ook Anton roept bij mij herinneringen
op, mijn vader speelde banjo en was
zanger in de band en wanneer de mensen van de band bij ons thuis kwamen
oefenen, speelde mijn moeder piano.
Anton had ook een eigen band en deze
heeft nog op onze bruiloft in 1964
gespeeld. Van de band heb ik nog een
foto. Ik wist niet dat Nol (de Beatle)
Heijerman de broer was van Anton.
Nol was één van mijn favoriete spelers

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
Adres
Woonplaats
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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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

bij Sparta. Ik kom daar overigens nog
bij iedere thuiswedstrijd.
Leuk dat er ook een foto bij het artikel
is geplaatst van het voetbalteam van
Wijt. Mijn vader staat daarbij, links
op de bovenste rij. Ik had destijds ook
begrepen dat er in het elftal enkele
goede spelers rondliepen. Wanneer
er gespeeld werd, ging ik als kleine
jongen wel eens kijken.
Wim Pieëte
wp@octachemie.nl
Met de brommer naar Parijs
Het was de zomer van 1964. Mijn
collega Jan Bouwer van de bedrijfsschool van, toen nog, de PTT, en ik
hadden het voornemen drie weken te
gaan kamperen. Met de brommer naar
de Ardennen.
In juli vertrokken we. Jan op zijn Java,
ik op mijn Berini M21. Na een tocht
met vastlopende remmen in de afda-

lingen, kwamen we na 320 kilometer
aan in Porcheresse. Kamperen bij een
boer op zijn erf. Hij had drie mooie
dochters, maar wij spraken geen
Frans; dus geen kans. Na tien dagen
met mooie wandelingen en zonnen
kregen we het waanzinnige plan Parijs
te bezoeken. Maar dan op één brommer. Goed, maar dan wel op de Berini.
’s Morgens om 7 uur vertrokken, ’s
middags om 5 uur in Parijs. Foto’s
maken van de Eiffeltoren, Arc de Triomphe en meer bezienswaardigheden
en weer terug. Op de terugweg wisselden we elkaar telkens af, net als op
de heenweg. Maar in de nacht sloeg
de vermoeidheid toch hard toe. Als
je achter op de buddyseat even kon
rusten, vielen we er van vermoeidheid
soms bijna vanaf. Waarbij we elkaar
met een arm opvingen. Even voor
de grens van Frankrijk naar België
hoorden we een stoomtrein achter ons.
Bleek dat we op een spoorlijn reden.
Om 07.00 uur in de ochtend waren we
weer bij de tent. Vermoeid, dat wel,
maar we hadden Parijs gezien. Twee
jaar later hadden Jan en ik ons motorrijbewijs en gingen we op de motor
naar Italië.
Kees Gebuys
KeesGebuys@kpnplanet.nl
Vakantieverhalen welkom
Voor de komende nummers van de
krant kunnen we nog enkele vakantieverhalen gebruiken. Verhalen met
leuke herinneringen aan en anekdotes
over voorvallen op reis, op de camping, onderweg, in hotels of attracties.
Vakantieliefdes en andere verwikkelingen: we lezen er allemaal graag
over. Heeft u zo’n verhaal? Stuur het
ons toe. Liefst met foto(’s). Maximaal
1250 woorden. Korter of veel korter
mag natuurlijk ook. Mail naar: info@
deoudrotterdammer.nl of stuur naar
Redactie De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel.

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

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis, Rein Wolters en
vele lezers
Adverteren:
Larissa Arends, Heleen Theeuwkens
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
heleen@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
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lts in de Huismanstraat. Wie kan ons
helpen? Mail svp naar Lex Wiersema:
ltvc.wiersema@planet.nl

Winkel
Wie weet welke winkel heeft gezeten
aan de Schieweg 56b. Op de hoek
Schepenstraat/Schieweg zat vroeger
Van der Meer en Schoep. Daarnaast
nog een winkel op 58, daarna komt
nummer 56. Er zat daar een poosje een
uitzendbureau, maar daarvoor? Wie
kan het ons vertellen of weet waar wij
dit kunnen vinden?

Egberdien van Rossum
Ik zoek een vriendin van mij. Sinds
een paar maanden kan ik geen contact
meer met haar krijgen. Haar telefoon
blijkt afgesloten. Haar naam is Egberdien van Rossum. Zij is op hoge leeftijd en zeer bekend in de kunstwereld.
Kan iemand mij inlichtingen over haar
geven? Ik maak mij grote zorgen.

Muzikanten gezocht
Gemengd Shantykoor Horizon uit
Spijkenisse zoekt een drummer, gitarist en accordeonist. Onze thuisbasis is
Wijkcentrum de Hoek aan de Zwanenhoek 86A en wij hanteren de Covid-19
regels. Wij repeteren op maandagavond met onze vaste dirigent. Interesse? Voor vragen en verdere informatie
kunt u contact opnemen met Nel van
Hengel 06-25048440.

Paul en Tineke van Meerten
pent.v.meerten@planet.nl

M. Andriessen
marikees@xs4all.nl

Historisch wandelen in Schiedam
De Historische Vereniging Schiedam heeft de historische wandelingen door
Kethel en Schiedam hervat. Zondag 18 juli is de ‘Dorpswandeling Kethel’.
Vertrek om 14.00 uur, vertrekpunt ‘t Oude Raedthuys aan de Schiedamseweg
26. Deze wandeling gaat langs dorpsboerderijen, negoties en bewoners van
de rond 1900 nog zelfstandige gemeente Kethel. De wandeling duurt 1 tot
1,5 uur. De vereniging beperkt de groepsgrootte tot maximaal 8 personen om
de 1,5 meter-regel te kunnen handhaven. Bij meer aanmeldingen wordt een
nieuwe groep gemaakt. Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen
€ 2,- en niet-leden € 5,-. Vanwege de coronaregels is aanmelding voor deze
wandelingen verplicht. Deelnemers kunnen zich aanmelden door een bericht te
sturen naar Monique Baptist: KaraokeMo2@hotmail.com.

Peter de Bruin
Voor een reünie van klas-6 1967 van
de Zuiderparkschool
in Charlois zoeken we
nog één klasgenoot:
Peter de Bruin. Hij
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
woonde in de Ebenhaëzerstraat, en later in
Elke donderdag
de Frans Bekkerstraat
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
en had een oudere zus,
1
2 de 3
4
5
6 Met mogelijkheid
7
8 verkoop
9
10
Sjanie.
Hij ging na
tot
of veiling 11
lagere school naar12de
030-6063944 14/ www.mpo.nl
13
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GRATIS TAXATIE
VAN GOUD,
ZILVER EN MUNTEN

Horizontaal 1. deel van een vaatwasmachine; 7. Italiaans laagjesgerecht; 12. vrijgevig; 13. marktplein in het oude Griekenland; 14. bierkraan; 15. laag getij; 17. strook grond langs een snelweg; 19.
agrariër; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. nachthemd; 24. beheerder van een wijnkelder; 27.
afgemat; 28. deel van een boom; 30. jongensnaam; 31. roem (lof); 32. groot binnenwater; 33. binnenvaartschip; 35. stekelige plant; 37. naaldboom; 38. stoep op een station; 41. deel van het lichaam; 42.
rubriek in een krant; 44. berggeel; 46. militair voertuig; 47. deel van jaar; 48. zwachtel; 49. plaats in
België; 50. vangwerktuig; 52. ver (in samenst.); 54. deel van een fiets; 56. bouwland; 58. medicijnvorm; 61. snel (vlug); 62. Spaanse jongensnaam; 64. Chinese vermicelli; 65. Engelse kostschool; 67.
Engelse jenever; 68. meisjesnaam; 70. opgeworpen heuvel; 72. hoogste punt; 73. baldadige jongen;
76. scheepsvloer; 77. laatstleden (afk.); 78. kring rond de zon; 79. vrouwelijk dier; 81. dierengeluid; 82.
kookgerei; 83. Amerikaanse president; 84. hoogste punt van een huis; 86. ruimte waarin een trap is
geplaatst; 87. stad in Amerika.

Rotterdam-Centrum
Rotterdam-Zuid
Hoogstraat 197
Dorpsweg 74
3011 PM Rotterdam-Centrum
3083 LD Rotterdam
Verticaal
 010
3. Engelse
kroeg; 4.05
witte 51
plek op paardenhoofd; 5.
afwaswater;
landbouwwerktuig;
010 - 1.480
302.01
- 302
het haar verzorgen; 6. plaats in Italië; 7. niet standvastig; 8. hemellichaam; 9. bloeiwijze; 10. grand prix
(afk.); 11. een schip aanklampen; 16. soort platvis; 18. cilinder; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort;
21. gesloten; 23. akelig; 25. vrouwtjeskonijn; 26. ongevuld; 27. spijskaart; 29. Noord-Afrikaan; 32. eerste tanden; 34. keukenchef; 36. oosters hoofddeksel; 37. Spaanse titel; 39. adellijk persoon; 40. fijne
mist; 42. adelborst; 43. loodverf; 45. vertragingstoestel; 46. ontplofbare stof (afk.); 51. stuk doek of
stof; 53. jong dier; 54. kleingeestig persoon; 55. lekkernij; 56. zwemvogel; 57. schaaldier; 59. verdriet;
60. buffet in een café; 62. vliegenier; 63. dreigend gevaar; 66. doortochtgeld; 67. schreeuw; 69. vruchtennat; 71. koordans; 73. deel van gelaat; 74. plaats in Noord-Holland; 75. heilige; 78. beet; 80. gevangenis; 82. familielid; 85. boksterm (afk.).
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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 13 juli 2021

