
In de jaren negentig was het 
in onze familiekring nog de 
gewoonte niet alleen met 
broers en zusters, maar ook 
met de volwassen kinderen 
en aanhang jaarlijks een 
familiedag te houden. Ieder 
op zijn beurt moest dan onder 
geheimhouding een plan uit-
werken voor een gezamenlijk 
dagje uit. Afspraak was dat 
de kosten beperkt moesten 
worden en na afloop ge-
zamenlijk werden betaald. He-
laas is deze goede gewoonte 
in de loop der jaren, door 
overlijden van familieleden, 
ter ziele gegaan. Over een 
van die dagen die ik moest 
organiseren gaat dit verhaal.

Met mijn toenmalige vriendin hadden 
we voor de kinderen een dagje Dolfi -
narium in Harderwijk uitgekozen. Ter 
voorbereiding voor de groep van elf 
personen zijn we twee afzonderlijke 
dagen naar Harderwijk gereden om ter 
plaatse de mogelijkheden te bekijken 
en afspraken te maken voor de koffi e 
en de lunch. En om voor ‘s avonds een 
tafel in een restaurant te reserveren.

Plaats van bestemming
Het gehele plan werd onder bedekte 
termen en dwaalsporen op papier 
gezet. Want het doel van de reis, 
de plaats van bestemming, moest 
natuurlijk een verrassing blijven. 
Dat zoekplaatje naar het doel zorgde 
onderling meestal voor de nodige 
voorpret. Wel werden de plaats van 
samenkomst, deze keer het Centraal 
Station in Rotterdam, de tijd en de 
wijze van vervoer vermeld.
Iedereen was die dag op tijd en goed 
gezind. Natuurlijk waren ze allemaal 
benieuwd wat vader deze keer had 
uitgevogeld. Met allerlei omwegen 
werd geprobeerd te weten te komen 
waar de reis heen ging. Maar geheim 
is geheim. Het eerste dat men deed, 
was de tijd van samenkomst die op 
papier stond en de vertrektijden van 
de treinen op het bord vergelijken. 
Wat nog niet zo makkelijk was, omdat 

er op de vermelde vertrektijd zeven 
treinen vertrokken. Dus vond men 
geen aanknopingspunt. Maar eenmaal 
in de trein bleven de vragen over de 
bestemming op mij afkomen. Dat we 
richting Utrecht gingen, was het enige 
dat duidelijk was.

Maastricht
Vooraf had ik bij de treinkaartverkoop 
geïnformeerd hoe de reis naar Harder-
wijk het beste kon verlopen. Het werd 
heel simpel voorgesteld. In Amers-
foort moest worden overgestapt op een 
trein richting Zwolle die als het ware 
aan de andere kant van het perron op 
ons stond te wachten. Geen centje pijn 
dus. Na enige vertraging vertrokken 
we uit Rotterdam en al snel kregen we 
bezoek van een conducteur. Gehaast 
ging ik hem met de treinkaartjes tege-
moet. Liet ze zien met de mededeling 
dat het doel van de reis voor het gezel-
schap een verrassing was. Hij toonde 
volledig begrip en zei: “Meneer, als ze 
vragen waar de trein naartoe gaat, zeg 
ik dat we naar Maastricht gaan.” Dus 
dit obstakel werd moeiteloos omzeild 
en het geheim verzekerd.

In Amersfoort stond inderdaad aan de 
andere kant van het perron de trein 
naar Zwolle klaar. Probleemloos wis-
selden we van trein. Al direct na het 
vertrek betrad opnieuw een conduc-
teur onze coupe. Dus spoedde ik mij 
weer snel buiten de gehoorgrens van 
de groep naar de NS-man. Want als 
duidelijk werd dat we Harderwijk zou-
den aandoen, was het einddoel wel-
licht duidelijk. Met hetzelfde verhaal 
over de verrassing voor het gezelschap 
sprak ik de conducteur aan.

Complete verrassing
Hij keek mij een beetje meewarig 
aan en zei: “Nou, dat wordt dan een 
complete verrassing meneer, want dit 
is geen stoptrein. Als we Harderwijk 
voorbij rijden kan je alleen maar 
zwaaien met je handje, want we gaan 
regelrecht door naar Zwolle.”
Ik schrok me een hoedje. Mijn plan, 
zo goed voorbereid, dreigde compleet 
in duigen te vallen. En dat onder de 
vragende ogen van het hele gezel-
schap. Weliswaar een foutje door 
overmacht, maar toch.
Goede raad was duur. Het gezelschap 

keek gespannen naar het gesprek, 
maar hoorde niets en begreep ook nog 
steeds niet wat er speelde. Het werd 
vooral spannend toen de conducteur 
mijn treinkaartjes pakte en iets op 
de achterkant noteerde. Levens-
grote vraagtekens bij de goegemeente 
natuurlijk. Maar de bedoeling van 
de conducteur was goed. Hij leefde 
enorm met mij mee en begreep mijn 
weinig benijdenswaardige situatie. 
Hij beschreef voor een eventueel later 
controlerende collega op de terugweg 
naar Harderwijk in het kort wat er 
gaande was en vroeg zijn collega 
daarin begrip en coulance voor de 
noodzakelijke terugreis naar ons doel.

Lachertje
Sinds ik de hele toestand aan de 
kinderen had uitgelegd was en ben 
ik, ondanks de overmacht, nog altijd 
het lachertje. In de restauratie van het 
station in Zwolle moesten we noodge-
dwongen, in plaats van met heerlijke 
koffi e met gebak, genoegen nemen 
met een vreselijke bak slobber met 
een oudbakken gevulde koek.
Ons dagje Dolfi narium is verder 

zonder strubbelingen verlopen. Maar, 
zoals zo dikwijls, komt een ongeluk 
zelden alleen. Tegen de avond zorgde 
een enorm onweer met harde windvla-
gen en een zwarte rolwolk boven het 
IJsselmeer voor een fl inke ravage. Op 
de terugweg naar het station kregen 
we te horen dat kapotte bovenlei-
dingen en omgewaaide bomen voor 
grote storingen op het spoor zorgden. 
Vrijwel de hele terugtocht naar huis 
was er chaotische onzekerheid. We 
kregen allerlei verkeerde of helemaal 
geen informatie. Daardoor waren 
we niet zeker of we wel op tijd thuis 
zouden komen. Na veel tegenstrijdige 
berichten, lang wachten, dan weer 
wel en niet overstappen, kwamen we, 
doodmoe van deze uitzonderlijke fa-
miliedag, tegen middernacht pas thuis.

Goed beschouwd was het een offday 
geweest, maar ondanks de gedenk-
waardige belevenissen blijft deze 
familiedag naar Harderwijk nog steeds 
een onderwerp van grote hilariteit.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl  
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.

Wij zijn gewoon geopend!

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

Middenbaan 93
Barendrecht
Tel. 0180 - 453111
www.zegmaarmar.nl

Voor u geselecteerde 

SALE
   t/m 50%
Wij hebben airco, koffie, 
thee of lekker watertje
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft  te doen

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

>   Afvoer van het vuil
>   Duidelijke prijsopgave
>   Garantie op al ons werk
>   Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door 
de kleine details. Door aandacht en kennis van 

zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 
van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Zo gunnen we spullen een  
tweede leven.

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

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

kringloopwarenhuis

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

HAVENRONDVAART  

Vaar met ons mee door de 
meest innovatieve haven ter 
wereld en bekijk de 
Rotterdamse skyline eens 
vanaf het water.

UITGEBREIDE  
HAVENRONDVAART 
Voor een onvergetelijke 
indruk van de Rotterdamse 
haven bekijkt u het Botlek-
gebied tijdens de uitgebreide 
havenrondvaart.

TWEEDE MAASVLAKTE

Ontdek de nieuwste 
uitbreiding van de haven. 
Onderweg ziet u immens 
grote schepen en enorme 
havenkranen.

Actuele vaarschema 
en prijzen zie spido.nl

Volw.  € 59,95 
Kind*  € 31,95 
Elke di en zo in jul en aug

Volw.  € 25,50 
Kind*  € 14,85 
Elke za in jul en aug75 min.

7 uur

2,5 uur

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

LAND VAN HEUSDEN EN 
ALTENA
Een bijzondere vaartocht 
door het Zuid-Hollandse, 
Gelderse en Brabantse
landschap. Dat wordt 
genieten van het uitzicht!

Volw. € 57,95 
Kind* € 29,95
18 aug

Volw.  € 57,95 
Kind*  € 29,95 
29 jul en 11 aug 8 uur8 uur

*  Kind: 4 t/m 11 jaar 

RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

DEZE ZOMER EROPUIT 

IN EIGEN REGIO

Koninklijke Spido BV.

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

M
EEST

 

GEBO
EKT

TIP

ZOMERAVOND CRUISE

Droom weg bij de zons-
ondergang en ervaar hoe de 
haven en de stad tot leven 
komt in de avond. 
Alleen in de zomermaanden!

Volw. € 29,95 
Kind* € 17,50 
Elke za in jul en aug 2,5 uur

N
IE

UW

Thee of 
Koffie op z’n 

meT deze 
6 onderzeTTers
voor 

14,95
bezorgKosTen 4,25

roTTerdams

besTel de 6 onderzeTTers via 
heT winKelTje op pagina 16 of 
op 
www.deoudroTTerdammer.nl
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Ik zie de laatste tijd in het verkeer zo veel 
gevaar. Gevaar dat me in de achtenvijftig 
jaar dat ik nou auto rijd eigenlijk nooit zo 
is opgevallen.

Die moeders met die kindjes in het verkeer. 
Soms heeft ze er een voorop en ook nog 
een achterop, en dat dan op die smalle 
dijkjes bij ons in de Hoeksche Waard. Of 
als die kleintjes er met zo’n minifietsje 
slingerend naast rijden, met zo’n vlaggetje 
op een staak dat we ze goed zien. Ik hou 
echt mijn hart vast, want in het verkeer van 
de grote stad zal het zeker niet veiliger zijn.

En dan iets heel anders, ’s avonds tegen 
het donker worden zo’n blond grietje in d’r 
eentje op een fiets op weg naar huis. Dan 
denk ik “Kind, schiet op, en hoe durf je, 
achter elke struik kan in deze rare tijd een 
verkrachter liggen…” Misschien vindt u 
het overdreven maar ik denk het wel.

We zitten natuurlijk in een tijd dat we 
er eigenlijk niet meer van op kijken als 
bepaalde mensen met bepaalde meningen 

of bepaalde beroepen door het schuim der 
natie van de straat worden geschoten. Dat 
er mensen zijn die ten gevolge van wat 
ze denken en doen dag en nacht moeten 
worden beveiligd, en eigenlijk geen leven 
meer hebben.

Wat me ook zo opvalt is dat onze samen-
leving op een soort kleuterklas begint te 
lijken. Toen de pandemie uitbrak kreeg je 
opeens artikelen en radioprogramma’s over 
hoe je je handen moest wassen. Dat wist ik 
heus wel hoe dat moest, dat heb ik tachtig 
jaar geleden van mijn vader geleerd, dat 
ben ik heus nog niet vergeten.

Er komen een paar warme dagen aan, 
onmiddellijk waarschuwingen in de 
media, kijk uit voor verbranden! Kunnen 
we daar zelf niet meer aan denken? Bij 
de weerberichten dat er regen gaat vallen 
“maar in korte tijd heel veel”. Om je er van 
te weerhouden dat je bij de eerste druppels 
denkt “Oh, het valt wel mee.” In Limburg 
heeft het trouwens niet erg geholpen.

Laatst zat ik naar de TV te kijken en ik 
dacht “Dit is eigenlijk middelbare school-
TV.” Die praatprogramma’s over twee keer 
niks, door mensen die niet behoorlijk uit 
hun woorden kunnen komen. ( Ik hou mijn 
mond maar over het gebruik van allerlei 
Engelse woorden, het is mij een gruwel, 
“tools”, “amazing”, laatst wilde er iemand 
nog een beetje “educaten” , verdomd, ik 
heb het met mijn eigen oren gehoord.)

’s Middags op Radio Een, een op zich 
interessant gesprek met iemand van het 
Rijksmuseum over de restauratie van een 
schilderij, de vrouw in kwestie kon geen 
drie woorden zeggen zonder “uuuuh”, en 
gebruikte de ene kromme zin na de andere. 
Die vrouw is daarvoor aangenomen!

Je kan over de radio van vroeger zeggen 
wat je wilt, en het was een betrekkelijke 
dooie boel, maar als je niet behoorlijk 
Nederlands sprak dan kwam je er niet 
in. Moet je ze nu eens horen, wat ik zeg, 
middelbare schoolniveau. Op dat niveau 
schijnt de kunst van het lezen en schrijven 
trouwens sowieso niet erg beoefend te 
worden.

Denk aan zo iemand als Mr. G.B.J. Hilter-
mann. Mijn vriend was het niet maar dat 
lag niet aan zijn welbespraaktheid, daar 

mankeerde niets aan.

Wim Kan zei over hem: “Meester G.B.J. 
Hiltermann, directeur van de wereld, be-
spreekt de toestand bij de Haagse Post…”

En dan sloot ie af met : “Hiltermann, lek-
ker man!”

Vandaag de dag…
Hoe het met u is weet ik natuurlijk niet, maar als je wat ouder wordt, 
en dat is mij onlangs overkomen, dan ga je de dingen niet alleen een 
beetje anders zien dan je tot dan toe deed, je gaat ook dingen zien 
waar je eigenlijk nooit op hebt gelet of waar je het bestaan niet van 
besefte. ( Zo, die zin is niet kort maar wel lang.)

De Canon van Zuid-Holland is een 
digitaal platform, waarop verhalen 
worden verteld over kunstwerken, 
kunstvoorwerpen, maar ook over 
gebeurtenissen en personen: de ge-
schiedenis van Zuid-Holland. Het Re-
creatieoord Hoek van Holland heeft nu 
ook een eigen canon vanwege de rijke 
historie en betekenis voor de stad Rot-
terdam. De Canon van Recreatieoord 
Hoek van Holland is samengesteld 
door Martin de Jong en Mario Bruijns 
en is te vinden op https://www.
canonvannederland.nl/nl/page/169336/

recreatieoord-hoek-van-holland

Drie vensters
De canon bestaat nu nog uit drie 
vensters, een deel van de geschiedenis 
van Recreatieoord Hoek van Holland. 
Het doel is meerdere vensters toe te 
voegen, die de volledige geschiedenis 
van het bijna honderdjarige vakantie-
park weergeven.

Historisch vakantiepark
Recreatieoord Hoek van Holland is 
een van de oudste vakantieparken 

van Nederland. Het werd in 1923 
opgericht door de gemeente Rot-
terdam. Het huisjeskamp is ontstaan 
vanuit een behoefte van Rotterdamse 
arbeidersgezinnen. Zij vonden in Hoek 
van Holland een mooi plekje om hun 
tenten en huisjes op te zetten.
Die manier van recreëren (in eigen 
houten huisjes) is hier in de basis nooit 
veranderd. Tegenwoordig herbergt het 
terrein ongeveer 880 houten huisjes, 
die in eigendom zijn van particulieren.

Initiatiefnemers 
De aanzet tot opname in de canon 
werd gegeven door Martin de Jong. 
De teksten zijn geschreven door 
Mario Bruijns, schrijver van twee 
boeken over de geschiedenis van het 
vakantiepark (De houten kampeerstad 
van Rotterdam aan zee). Beiden zijn 
van jongs af aan verbonden met het 
huisjeskamp. Met deze canon willen 
zij een breed publiek laten kennisma-
ken met de lange geschiedenis van het 
recreatieoord.

De Canon van Zuid-Holland is een 

regiocanon onder de Canon van 
Nederland. Het beheer daarvan ligt 
bij de provincie Zuid-Holland. In de 
canon worden culturele en historische 
onderwerpen belicht, die we als sa-
menleving belangrijk genoeg vinden. 
Verhalen om door te geven aan nieuwe 
generaties en nieuwe inwoners.

De Oud-Rotterdammer steunt de actie 
voor het behoud van het Recreatieoord 
Hoek van Holland in de huidige vorm, 
omdat het gaat om cultureel erfgoed 
waar gewone en buitengewone Rot-
terdammers van genieten. We besteedden 
al eerder aandacht aan de actie voor het 
recreatieoord en wilden u ook bijgaande 
informatie niet onthouden!

Recreatieoord nu in Canon Zuid-Holland
U herinnert zich vast de discussie eerder dit jaar over de toekomst van Recreatieoord Hoek van 
Holland, waar zoveel Rotterdammers hun vrije dagen doorbrengen. Het leek te moeten wijken voor 
een nieuwerwets bungalowpark. Na brede protesten uit de samenleving werd dat lot in de gemeen-
teraad van Rotterdam (voorlopig?) afgewend. De waarde van dit stukje Rotterdam met z’n lange 
historie telde zwaarder dan geldelijk gewin. Het recreatieoord is nu zelfs opgenomen in de Canon 
van Zuid-Holland.
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Luchtopname van het Recreatieoord Hoek van Holland

Groeten uit Hoek van Holland in vroeger tijden

Aanraders
Meer lezen over het Recreatieoord? Dan zijn de boeken van Mario Bruijns, 
getiteld ‘De Houten Kampeerstad van Rotterdam aan Zee’ deel 1 en 2 echte 
aanraders. Ze beschrijven de geschiedenis van het Recreatieoord Hoek van 
Holland, geïllustreerd met prachtig historisch fotomateriaal. Ze zijn verschenen 
in 2013 en 2016 en in menige bibliotheek en boekhandel nog wel te vinden of te 
bestellen.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Wiekenweg 59
3815 KL Amersfoort
033 472 35 77

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Rotterdam de mogelijkheid om afscheid te 

nemen in de openlucht. Het paviljoen in het 

herdenkingspark biedt plek aan maximaal  

100 genodigden. 

Bij deze bijzondere manier van afscheid nemen 

is nagenoeg alles mogelijk wat binnen ook 

kan: (live)muziek, fotopresentaties, catering 

en toespraken. Vraag naar de mogelijkheden.

Yardenhuis van Rotterdam

Maeterlinckweg 101

3084 KD Rotterdam

010 480 33 44

yardenhuis.rotterdam@yarden.nl 

 
 BTR REIZEN 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

 
  Autovakanties All Inclusive  Busvakanties All Inclusive 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Soest / Sauerland d  
 

All Inclusive Hotel Am Wall ***  
5 dagen vertrek 16 augustus       € 440,- p.p. 
 

g
Wijnfeesten nn in 

g ,
nnnn Cochem / Moezel

p, p
el 

 

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

g g
Uffeln / Tecklenburgerlandd 
 

All Inclusive Hotel Mutter Bahr *** 
5 dagen vertrek 6 september      € 495,- p.p. 
 

g p
Rijs / Gaasterland / Friesland

,
d 

 

All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

5 dagen vertrek 11 oktober         € 435,- p.p.  

  � 055 - 5059500  

Autovakanties All Inclusive
Busvakanties All Inclusive

    de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland  
 

 

 

All Inclusive Hotel el ’ ’t Holt *** / Diepenheimm 
 

5 dagen Hof van Twente va. € 244,- p.p. 
 

g
All Inclusive ee Hotel Op ppde 

,
eeBoud 

p p
dd / 

p p
dd //Valkenburgrg 

 

5 dagen Zuid-Limburg va. € 264,- p.p. 
 

g g , p p
All Inclusive Hotel Gaasterland *** / Rijss 
 

5 dagen Friesland va. € 269,- p.p. 
 

g , p p
All Inclusive Hotel Am Park *** / Stadtkyllyll 
 

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 270,- p.p. 
 

   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op  

06-27876234
DAG & NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

WWW.DEMAURITS-SCHIEDAM.NL

27 luxe appartementen
vanaf

€439.500,-
V.O.N.

SCHRIJF 
JE NU IN!

010-2464444
Juliana van Stolbergstraat

Burgem
eester Knappertlaan

Do
ct

or
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et
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nh

oe
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

GENIETEN VAN EEN HOND

WANNEER U WILT?

WORD OOPOEH!

ZOEK UW

MATCH OP WWW.OOPOEH.NL

OF BEL 0900-0282

gratis!

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

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

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

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

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252

www.campinghetvogelnest.nl

Grote, apart gescheiden plaatsen
Schone, verwarmde sanitaire ruimte

info@campinghetvogelnest.nl



Van mijn (gescheiden) vader 
krijg ik te zijner tijd een 
erfenis. Hoewel het fijn is 
om over iets meer geld te 
beschikken, vrees ik voor 
de gevolgen van deze erfe-
nis. Nu heb ik (62 jaar) een 
bijstandsuitkering en huur- en 
zorgtoeslag; behoud ik die als 
ik de erfenis van mijn vader 
ontvang?

De door u gestelde vraag is er een die 
regelmatig voorbij komt. Een erfenis 
kan grote gevolgen hebben. Is de 
erfenis groter dan het vrijgestelde ver-
mogen in de bijstand (Participatiewet) 
dan eindigt de bijstand en ontvangt 
u een lening die u moet terugbetalen 
wanneer de erfenis uitgekeerd wordt. 
Om niet in de problemen te komen 
moet u het overlijden en de grootte 
van de mogelijke erfenis zo snel 
mogelijk na het overlijden van uw 
vader melden bij de gemeente die 
de uitkering verzorgt. De grens van 
het vrijgestelde vermogen is in 2021 
€6.295 voor een alleenstaande en 

€12.590 voor een gezin. Erft u meer 
dan moet u eerst het meerdere ‘op-
eten’ voordat u weer in aanmerking 
komt voor bijstand. Dat ‘opeten’ moet 
ook volgens de regels van de wet, 
anders riskeert u een boete. 

De huur en zorgtoeslag hebben ook 
regels waar u zich aan moet houden. 
Voor zowel de huur- als de zorgtoe-
slag geldt 1 januari van het kalender-

jaar als maat. Dus als de erfenis op 
1 januari van dit jaar nog niet was 
vrijgevallen (vader is overleden) dan 
blijft de huur en zorgtoeslag gelijk. 
Voor dit jaar is de vermogensgrens 
voor de huurtoeslag voor al uw 
bezittingen samen €31.340. Bezit 
u op 1 januari 2021 een euro meer 
dan ontvangt u geen huurtoeslag 
meer en moet u terugbetalen wat u al 
ontvangen heeft. Bezat u minder en 

verwacht u een erfenis waardoor uw 
vermogen op 1 januari 2022 groter 
is dan de vrijstelling, zorg dan dat de 
huurtoeslag stopt op 1 januari 2022. 
Hiermee voorkomt u terugbetalen van 
wat u onterecht ontvangen heeft. 

Voor de zorgtoeslag hoeft u pas te 
vrezen wanneer het vermogen op 1 
januari 2021 groter is dan €118.479 
als alleenstaande en €149.819 met een 
toeslagpartner. Uiteraard speelt ook 
het inkomen een rol bij de huur- en 
zorgtoeslag. Echter, als uw bijstand 
stopt, heeft u geen inkomen meer, 
maar teert u in op uw vermogen.

De directe aanleiding voor een erfenis 
is over het algemeen al een trieste 
gebeurtenis (er moet immers eerst 
iemand overlijden) maar dit wordt 
nog treuriger als alle zekerheden 
verdwijnen. Bereid u dus goed voor 
en meld het overlijden op tijd. Duurt 
de afwikkeling lang, vraag dan aan de 
executeur (of degene die de nalaten-
schap afwikkelt) om een voorschot 
voor de verdwenen huur- en zorgtoe-
slag. De lening die voor de bijstand 
in de plaats komt, loopt doorgaans 
door tot de erfenis uitgekeerd wordt. 
Bespreek dit met uw gemeente.  

 De gevolgen van een erfenis   
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Erfenis eerder uitkeren
Tenzij een testament anders bepaalt, 
kan de langstlevende ouder op de 
vorderingen van de kinderen ver-
vroegd en onverplicht afl ossen. Hier 
kunnen allerlei redenen voor zijn, 
zoals: het kind heeft geld nodig, een 
nieuwe partner in de toekomst niet 
willen opzadelen met een verplichte 
uitkering van deze vordering of 
het voorkomen van de hoge eigen 
bijdrage zorg. Afl ossing kan echter 
fi scaal ongewenste gevolgen hebben. 
Als de (afgesproken) rente over deze 
schuld lager is dan 6% samenge-
steld kan sprake zijn van een belaste 
schenking waarover schenkbelasting 
verschuldigd is. 

Eigen huis- eigen bijdrage
Bezit u een eigen huis en wordt een 
van de twee echtgenoten opgeno-
men in een zorginstelling dan telt de 
waarde van de eigen woning niet mee 
bij het bepalen van de eigen bijdrage 
zorg. Alleen het vermogen boven 
de vrijstelling in box 3 telt hiervoor 
mee. Het CAK die de eigen bijdrage 
berekent, hanteert bovendien het 
saldo van twee jaar terug; dus voor 
2021 het saldo in box 3 van 1 januari 
2019. Is uw vermogen in de afgelo-

pen twee jaar sterk geslonken, vraag 
dan na ontvangst van de beschikking 
een peiljaarherziening aan zodat het 
meest recente saldo van 1 januari 
wordt gehanteerd als uitgangspunt. 

Digitale bestanden
In steeds meer testamenten staat de 
bepaling dat de executeur mag be-
schikken over digitale bestanden van 
de overledene. Dat klinkt eenvoudi-
ger dan het is wanneer de computer 
of telefoon goed beveiligd is. Zijn 
de wachtwoorden of inlogcodes 
niet bekend bij de nabestaanden dan 
moeten zij vaak de hulp inroepen van 
een slimme kennis of een forensisch 
computerexpert. Die laatsten zijn niet 
goedkoop, maar wel veilig. Beter 
is het te zorgen dat wachtwoorden 
en inlogcodes bekend zijn bij de 
executeur. Omdat wij RegisterExe-
cuteur zijn, kunnen klanten van Akto 
gebruik maken van onze digitale 

kluis. Deze gaat alleen open voor de 
klant zelf of na diens overlijden voor 
de executeur. De crux is het goed 
up-to-date houden van wachtwoorden 
en inlogcodes.

Bezit of beheer
Veel erfgenamen vrezen voor de 
schulden uit een nalatenschap aan-
sprakelijk te worden gesteld en aan-
vaarden benefi ciair zodat ze voor niet 
meer schuld aansprakelijk zijn dan 
er bezittingen zijn. Wat ze dan niet 
moeten doen, is daden van zuivere 
aanvaarding verrichten. Dus niets 
verkopen of weggeven dat waarde 
heeft of handelingen verrichten die 
op een andere manier de belangen 
van schuldeisers kunnen schaden. 
Spullen in bewaring nemen kan geen 
kwaad, maar leg dat vast om twijfel 
te voorkomen. Geld opnemen van de 
rekening na overlijden? Doe dat niet, 
tenzij u zuiver heeft aanvaard.

Uit de praktijk 

Een enkele keer hebben we een 
afspraak met een echtpaar en een beste 
vriend of vriendin; althans zo wordt 
de afspraak gemaakt. Al snel blijkt dat 
die beste vriend of vriendin met het 
echtpaar samenwoont; ze delen het 
leven gedrieën. Wat ooit naar elkaar 
toegroeide, is dan al jaren een vast-
staand feit, een situatie waar iedereen 
zeer tevreden mee is. Helaas staat de 
wet hen soms behoorlijk in de weg. 
Zo kan er bijvoorbeeld maar een de 
partner zijn voor de erfbelasting en kun 
je maar met een persoon trouwen of 
een geregistreerd partnerschap aangaan. 
Toch willen deze drie mensen goed 
voor elkaar zorgen wanneer een van hen 
komt te overlijden.

Pasklare oplossingen bestaan niet, maar 
met een notarieel samenlevingscontract 
is toch wel het een en ander mogelijk 
wat betreft de eigendomsverhoudingen 
en bijdragen aan de huishouding en 
misschien nog wel het meest belangrijk: 
het verblijvingsbeding. Met dit laatste 
regel je dat datgene wat gemeenschap-
pelijk is, verblijft aan de langstlevende 
partij(en).
Ook een testament met tweetrapsma-
kingen kan een oplossing zijn. Door de 
mogelijkheden en “gevaren” goed met 
elkaar door te spreken en vervolgens 
notarieel vast te leggen, krijgen de sa-
menwoners meer zekerheid. Helemaal 
waterdicht krijgen we het niet, zeker 
niet als er sprake is van een huwelijk 
en een derde, maar door creatief te zijn 
komen we een heel eind.  

?

Ventilator in plaats van 
airco  Een airconditioner ver-
bruikt veel meer stroom dan een 
ventilator om uw woning koel te 
krijgen. Enkele kleine trucjes zoals 
de ramen en gordijnen dicht en de 
zonwering uit om de zon uit de 
kamer te halen en een fl es bevroren 
water voor de ventilator zetten (in 
de slaapkamer) werken net zo goed 
en verbruiken veel minder energie.

De zon als verlichting  Na-
tuurlijk kunt u ‘s avonds in de tuin 
de lamp aan doen. Verstandiger en 
goedkoper is het om de tuinver-
lichting op zonne-energie te laten 
branden. 

Goedkoper parkeren  Gaat 
u op reis en gaat u met de auto 
naar de luchthaven, check dan op 
internet de verschillende parkeer-
mogelijkheden (en ervaringen van 
anderen); dat kan veel geld en 
ergernis schelen.

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



Ken je dit nog? 

Ken je dit nog? Een olifant op het terras! Dat kan eigenlijk maar op één plaats zijn. Weet u welke? 
Heeft u herinneringen aan deze gebeurtenis of aan andere bijzondere gebeurtenissen op dezelfde plek? 
Laat het ons weten! We zijn weer razend benieuwd naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen. 
Schrijf ons, zodat we ze kunnen delen met de andere lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.
deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

Bob Postmus: “Deze foto van de Oranjeboom-
brouwerij op Zuid doet mij terugdenken aan 
1969. Ik studeerde op de Kunstacademie. Pierre 
Jansen was er toen directeur. Wij kregen, onder 
anderen, les van John Knecht, die les gaf in 
Marketing op de afdeling Publiciteit, zeg maar 
reclame en grafi sche vormgeving. Deze John 
Knecht had een excursie georganiseerd naar 
de brouwerij. Inclusief vervoer per touringcar, 
eigen vervoer mocht niet, daar er het een en 
ander genuttigd ging worden. De excursie begon 
met een rondleiding. Ik herinner me prachtige 
koperen brouwketels. Na deze rondleiding 
kregen we een lezing van een Belgische bier-
professor. Bijzonder hilarisch, want de beste 
man was stomdronken, maar we hebben er toch 
nog iets van opgestoken. Hierna kregen we een 
zogeheten testproeverij. We kregen vier vaasjes 
voor ons van gematteerd glas, zodat je geen 
kleurverschillen kon zien. Van de vier glazen 
was er eentje afwijkend en die moest je er dus 
uit halen door middel van ruiken, naar de knap-
pende schuimbelletjes luisteren en natuurlijk 
proeven. We kregen vier keer vier glazen. Aan 
uitspuwen na het proeven deden we natuurlijk 
niet, dat begrijpt u. Als je vier keer de juiste 
eruit had geproefd (wat nog nooit was gebeurd), 
kon je voor een zeer dik salaris bij Oranjeboom 
in dienst treden. Ik had er eentje goed en een 
enkeling zelfs twee. Maar een medestudent pres-
teerde het er vier fout te hebben. Was nog nooit 
gebeurd. Na de test kwamen de borrelhappen 
en mochten we zelf tappen. Al met al een zeer 
leerzame en dorstlessende excursie. Hik.”

Ruud van der Elst: “Mijn oom Toon Wickel 

werkte vele jaren als verkoper/vertegenwoor-
diger van Oranjeboom/Skol. Hij reed met de 
Volkswagen van de zaak veel rond in Nederland, 
maar ook in Engeland en bezocht veel schepen 
in Nederland en de UK om het merk aan de man 
te brengen. Dan nu een anekdote. Hij nodigde 
zijn baas bij hem thuis voor een etentje; mijn 
tante was zeer verrast. Deze baas had een neus 
van een zeer groot formaat. Mijn nichtje en neef-
je werden die dag vele malen gewaarschuwd het 
niet over de zeer grote neus van de beste man te 
hebben. Maar kinderen zien en zeggen dingen 
die je niet wilt. De beste man stapte binnen 
en kreeg, zoals bij veel visites, eerst een bakje 
koffi e. Dus mijn tante vroeg aan de baas van 
haar man (mijn oom): “Wilt u koffi e?” Waarop 
de man antwoordde: “Graag.” Mijn tante kwam 
gelijk met de volgende vraag: “Wilt u ook suiker 
in uw neus?” Ze wist niet meer waar ze moest 
kijken op dat moment. De hele dag de kinde-
ren waarschuwen en dan zelf de fout ingaan... 
Dit verhaal wordt nog vaak opgehaald in de 
familie.”

M. Dupain: “Ik heb als chauffeur bij Oranje-
boom gewerkt. Vanaf de Stadionweg heb ik vaak 
over het brouwerijterrein gereden om de fi le in 
de Oranjeboomstraat te ontwijken. De sinter-
klaasfeesten waren er leuk voor de kinderen. 
Ik kan mij een optreden van Vanessa bij een 
personeelsfeest nog herinneren. Echt leuke 
herinnering die foto, jammer dat alles van de 
brouwerij weg is.”

Peter Grethe: “Ik wil graag even reageren naar 
aanleiding van raadfoto nummer 246. De foto 

is van de Oranjeboombrouwerij. Ik ben daar 
werkzaam geweest als beveiligingsbeambte 
van 1985 tot en met 1989. De Opel Kadett die 
naast de portiersloge op de foto staat, was van 
mij. Ik wil nog een anekdote vertellen over het 
biermerk Skol. Dat werd ook wel het hoofdpijn-
bier genoemd. Maar het Oranjeboombier dat er 
gebrouwen werd, vond ik een lekker biertje. Erg 
leuk om deze foto weer te zien!”

Theo den Draak: “De Ken je dit nog-foto 
246 is van bierbrouwerij d’Oranjeboom in de 
Oranjeboomstraat. De foto is genomen in 1991 
aan het einde van de brouwerij, die verplaatst 
werd naar Breda. Mijn vader heeft 50 jaar op 
de brouwerij gewerkt. Door Alzheimer heeft hij 
de sluiting van de brouwerij (gelukkig) niet mee-
gemaakt. Vader Henk werkte op de bottelarij, 
waar hij voorman was, en hij maakte deel uit 
van de vrijwillige bedrijfsbrandweer. Later werd 
de brandwacht op de brouwerij gedaan door 
de brandweer van de boterfabriek van Van den 
Berg & Jurgens, die naast d’Oranjeboom was 
gevestigd. Met regelmaat heb ik de brouwerij 
bezocht. Ik herinner mij de sinterklaasfeesten 
voor de kinderen van het personeel. Het was 
altijd spannend welk cadeautje Sinterklaas voor 
jou had meegebracht. De brouwerij had een 
mannenzangkoor, waarvan mijn vader lid was. 
De zangvereniging organiseerde feestjes, waar-
bij kinderen ook welkom waren. Later kreeg 
ik bij de brouwerij mijn eerste vakantiebaantje 
en werkte ik bij mijn vader op de afdeling. Hij 
verdeelde het werk en ik kreeg van hem zo 
ongeveer de rotste klus: automatisch gevulde 
fl esjes, voorzien van een kroonkurk, moesten 
van de lopende band gehaald worden en in 
houten kistjes worden gezet. Vier fl esjes tegelijk, 
wat betekende dat aan het eind van de dag de 
vellen aan mijn vingers hingen. De volgende 
dag, met pleisters om de pijnlijke vingers, ging 
het werk weer door. Wat mij bij dat vakantie-
werk opviel, was dat er tijdens de koffi e- en 
lunchpauzes weinig koffi e door het personeel 
werd gedronken. In de tijd dat er in Rotterdam 
smerig water uit de kraan kwam, nam mijn vader 
schoon drinkwater mee uit de eigen bron van de 
brouwerij, waardoor wij thuis prima thee en kof-
fi e dronken. Vader Henk heeft er altijd met veel 
plezier gewerkt.”

Ruud Kuipers: “Dit is de bierbrouwerij van 

Oranjeboom aan de Oranjeboomstraat en de 
Nassaukade. De brouwerij werd opgericht in 
1670 en is samengegaan met brouwerij De 
Dissel en daarna verder gegaan onder de naam 
d”Orangienboom. Doordat de vraag naar bier 
groeide en in de stad de panden te klein werden, 
werd een nieuwe bierbrouwerij gebouwd op 
Rotterdam Zuid. Ze hebben daar gezeten van 
1884 tot 1987. Toen werd besloten de brouwerij 
te sluiten en te verhuizen naar Breda. In 1991 is 
de brouwerij gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouwwoningen. De nieuwe buurt kreeg de 
naam Hefkwartier.”

Toon Ebbelinghaus: “Het mooie witte gebouw 
op de foto is mij goed bekend. Als 14-jarige 
scholier hielp ik na schooltijd en tijdens de 
vakanties bij Toon Hardeman in de limona-
defabriek aan de Stationsstraat in Schiedam. 
Hardeman was depothouder voor Oranjeboom 
bieren in Schiedam en bezorgde bieren en limo-
nades bij cafés en sportkantines. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van een Bedford vrachtauto, 
type KD, geschilderd in de kleuren oranje en 
groen. Alleen die vrachtauto was al een pracht-
exemplaar, met van die grote voorlampen naast 
het motorblok. De chauffeur op die wagen was 
Mark van Lingen, wiens vader en later zijn broer 
een groentewinkel dreef op de hoek Teilin-
gerstraat/Stationsstraat. De familie Hardeman 
had drie dochters; Annie, Wil en Tony. Ik had 
‘verkering’ met Tony, een andere hulp in de 
zaak, Joop Dingenouts, met Wil en Annie, die 
zorgde voor de bereiding van de limonade, was 
een verstokte vrijgezel. Elke maandag werd de 
vrachtauto geladen met het de voorgaande week 
opgehaalde lege fust, kratten en biertonnen, en 
werd naar de Oranjeboomstraat gereden om te 
lossen en nieuwe voorraad in te slaan. Het was 
een mooi gebouw waar de pallets van de auto 
werden gehaald door het personeel. In die tijd 
ging de chauffeur Mark naar kantoor om de 
reeds doorgebelde bestelbonnen op te halen. Dit 
duurde soms heel lang. Later bedacht ik dat hij 
waarschijnlijk stiekem toch wel een kleine slok 
had genomen. Toon Hardeman was zelf niet 
meer sportief actief, maar was de voorzitter van 
SVDPW (Sport Vereniging Door Plicht Win-
nen). In de volksmond ‘Schoffi es van de Parel-
leweg’. Dit omdat het veld waarop ze speelden 
aan het einde van de Parallelweg lag. Ik denk 
met veel plezier terug aan die periode.”  

 Vakantiewerk met vellen aan de vingers   
De Ken je dit nog-foto van de Oranjeboombrouwerij maakte weer veel pennen 
los. Er kwamen mooie verhalen binnen met leuke anekdotes. Lees maar op deze 
pagina. Zelfs de auto op de foto werd herkend!

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 27 juli 2021    pagina 5   

 246   

 248   Nr.

Nr.



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 27 juli 2021pagina 8

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen met
gegarandeerd vertrek

vanaf p.p.

€ 669dejongintra.nl/ebnau0210-daagse busreis
Drielandenreis, Nauders

vanaf p.p.

€ 509dejongintra.nl/efwen068-daagse busreis
Historisch Wenen

vanaf p.p.

€ 659dejongintra.nl/ebalp018-daagse busreis
Alpirsbach in het Zwarte Woud

vanaf p.p.

€ 119910-daagse bus- en treinrondreis
Glacier- en Bernina Express

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

vanaf p.p.

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

dejongintra.nl/eech303dejongintra.nl/eech303dejongintra.nl/eech303 DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF 

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

Een nieuwe heup krijgen is een ingreep die veel impact 
heeft op uzelf en uw dierbaren. U wilt zo snel mogelijk 
weer mobiel zijn en snel revalideren.
 
Oefeningen doen en bewegen helpen u herstellen, maar 
wat dacht u van op visite of een boodschap doen?
Met een scootmobiel bent u niet afhankelijk en kunt u 
veilig de deur uit.
 
Uw rust pakken maar toch mobiel zijn, dit zorgt voor een 
spoedig herstel. Kom naar onze showroom om in alle 
rust onze grote voorraad scootmobielen te bekijken
en te testen. We nemen graag de tijd om u te adviseren,
zodat u vindt wat past bij u past.
 
Tot ziens bij het Welzijnswarenhuis! 

Snel 
mobiel zijn
na een nieuwe 
heup

Geopend; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
U kunt bij ons gratis parkeren

Bel gerust

010 - 76 00 122
Schinkelse Baan 6
Capella a/d IJssel
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Tijdens het verblijf was een veertien-
daagse rondreis met een huurauto 
gepland. Onderweg zouden we elke 
dag in een ander motel overnachten. 
Echter, het zoeken naar een geschikte 
slaapplaats bleek in de praktijk soms 
nog niet zo eenvoudig. Smaken 
verschillen nietwaar. Maar uiteindelijk 
zijn we toch altijd goed geslaagd.

Neerlandia
De planning was onderweg de 
nationale parken Jasper, Kootenay en 
Yoho te bezoeken. Na het bezoek aan 
voornoemde parken zouden we op de 
doorreis kennissen van buren in onze 

woonplaats bezoeken. Die kennis-
sen woonden in Barrhead in de staat 
Alberta. Als dank voor het bezoek uit 
Holland mochten we er een paar dagen 
logeren. Onder leiding van de vrouw 
des huizes bezochten we verschillende 
steden, waaronder, in Edmonton, de 
Shopping Mall met 800 winkels, en de 
Hollandse nederzetting Neerlandia.

Wilde dieren
Uiteindelijk begonnen we verwach-
tingsvol aan de geplande rondreis, met 
de vele goed bedoelde waarschuwin-
gen van familieleden in gedachten. Al 
direct werden de verwachtingen naar 
smaak ingevuld. Onderweg was het 
ongekend rustig op de wegen. We be-
wonderden de uitgestrekte landschap-
pen met prachtige vergezichten en de 
schitterende natuur met de fraaiste 
herfstkleuren. Meermalen hebben 
we wilde dieren gezien en op foto 
vastgelegd. Een smaakvol muziekje op 
de achtergrond maakte het reizen com-
pleet tot een romantische belevenis.

Melkveeboerderij
Maar in sommige gevallen bleek het 
zoeken naar en beslissen over een 
geschikt motel een heel serieuze zaak. 
Toch zijn we daar over het algemeen 
goed in geslaagd. Tijdens die zoek-
tochten naar een nachtverblijf, beland-
den we op een gegeven moment in 
Sicamous. Daar vonden we gelukkig 
vroegtijdig een geschikte slaapplaats. 
Het was mooi weer en we besloten 
een middagwandeling door de schit-
terende omgeving te maken. We keken 
verbaasd op toen we opeens, op een 
binnenweg, een grote melkveeboer-
derij tegenkwamen met als opschrift; 
Dutchmen Dairy, Blijkbaar was het 
een van de vele immigrantenfamilies 
die we op deze trip ontmoetten. De 
naam van die familie kwam ik helaas 
niet meer in het dagboek tegen.

IJs
Nieuwsgierig betraden we het terrein 
en zagen in een grote schuur een 
enorme winkel met een onvoorstelbare 
grote uitstalling aan allerlei melk-

producten. Maar onze belangstelling 
werd voornamelijk getrokken door een 
uitdagende vitrine met maar liefst 57 
verschillende smaken ijs.

Toeter
Onze Hollandse achtergrond werd 
door het aanwezige personeel al snel 
opgemerkt. Een gesprek in gebro-
ken Engels, gelardeerd met enkele 
Hollandse uitdrukkingen, volgde. 
En er werd meteen een ijsje met een 
bepaalde smaak besteld. Nou, het was 
meer een ijs, dus we zijn er maar even 
op het terras bij gaan zitten. Want in 
vergelijking met onze normen voor 
een ijsje waren die ijsjes bijzonder 
groot. Met twee handen moesten we 
de toeter vasthouden. Likkend als een 

kind werkten we het heerlijke romige 
ijs smakelijk naar binnen. De smaak 
was boven verwachting en wij waar-
deerden deze lekkernij met een dikke 
voldoende.
Toen we onze waardering duidelijk 
lieten blijken, wat bij hen weer in 
goede aarde viel, werden we gelijk uit-
genodigd om, als we weer in de buurt 
waren, de resterende ijssmaken ook 
aan een test te onderwerpen. Die uit-
nodiging hebben we jammer genoeg 
naast ons neer moeten leggen. Maar 
het was een erg leuke onderbreking 
van een, ook verder, heel smaakvol 
verlopen rondreis.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Smaakvolle reiservaringen in Canada
Bij die overdenking over vroeger schoot mij ineens een smaakvolle belevenis in gedachten uit een 
ver reisverleden. Het voorval deed zich voor in de jaren negentig, tijdens een van mijn vele rondrei-
zen. Deze keer in Canada. En wel, volgens een zorgvuldig bewaard dagboek, op 20 september 1993. 
Met mijn toenmalige vriendin waren we op bezoek bij haar familie in Mission, een dorp dat ligt in de 
staat British Columbia, het westelijk gedeelte van Canada.

On the road in Canada

Deze persfoto van het fotobureau Cock 
Tholens dateert van 17 mei 1957. Wij zien 
de zware misdadiger Hans Gruijters, alias 
de Zwarte Ruiter, door de Rijkspolitie 
opgehaald worden bij het Hoofdbureau 
van Politie in Rotterdam (voeten vegen 
svp). Hij is gekleed in een bruin jasje 
en een bruine broek, en draagt bruine 
sandalen. De man was eerder door de 
politie in de Orchideestraat 25b in de 
kraag gevat. Het Vrije Volk van 18 mei 
opent met het nieuws over zeven kolom-
men. Een onderkop: ‘stengun lag klaar 
met 16 patronen’. Uit het krantenartikel 
blijkt dat Gruijters een maand eerder uit 
de strafgevangenis in Scheveningen was 
ontsnapt. Daar zat hij een straf uit voor 
een gewapende overval in 1954 op een 
postkantoor in Ravestein, waarbij hij de 
directeur doodde. Hij pleegde eerder al 
meer overvallen in Brabant. Ook had hij 
op de vlucht na een overval en passant een 
fietser doodgereden. 

Deze Hans Gruijters, geboren in 1924 
– dus niet zijn naamgenoot, de latere cory-
fee van D66 – was in zijn jeugd een smok-
kelaar (grens België). Toen die branche in 
1950 op haar eind liep, vervolgde hij zijn 

‘carrière’ met een enorme reeks diefstal-
len. De teller stopte bij 28 misdaden. 

Hans was een bekend figuur in Mierlo-
Hout. Daar reed hij een keer, gezeten op 
een zwart paard, terwijl hij al gezocht 
werd, met een kersenoptocht mee. Van-
daar zijn bijnaam. 

Na zijn ontsnapping in Scheveningen 
zwierf hij weken rond en vond hij uitein-
delijk onderdak bij een Pool die hij in de 
gevangenis had leren kennen. Die man 
woonde in de Orchideestraat. 

Gruijters, de boef, werd veroordeeld tot 
twaalf jaar en kwam in 1966 voorwaar-
delijk vrij. Hij verscheen als amateur-
operazanger nog in ‘De Vuist’ van Willem 
Duijs. Ook kwam er een boek over hem 
uit, en volgden er een tv-serie en een film 
over zijn leven. Gerard Cox speelde de 
hoofdrol. De Zwarte Ruiter overleed in 
1980 aan een hartaanval, … te paard. De 
actiefoto van de wegvoering is raak. Vier 
man politie en twee rechercheurs. Tja, 
dan ben je er gloeiend bij! (Met dank aan 
Chris Mast voor de info)

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 geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

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

De Zwarte Ruiter

IJsjes eten in alle smaken
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Tijdreis naar Delfshaven in 1620
Met TimeTransit Delfshaven waan je je in het Delfshaven van de 17e eeuw. Kijk rond in de zeer realistische virtuele 
omgeving en maak kennis met nieuwkomers van toen: waar woonden en werkten ze, waar kwamen ze vandaan en 
waar droomden ze van? De verhalen worden gespiegeld aan die van de huidige bewoners.
Binnen het platform zijn vier locaties digitaal gereconstrueerd: de huidige Aelbrechtskolk, Voorhaven en Achterha-
ven. Kom meer te weten over o.a. architectuur & kunst, dagelijks leven, handel, VOC, slavernij, migratie, schepen 
en religie. Het platform is te bekijken vanachter de pc via www.timetransit.nl en voor mobiel ter plekke met de 
gratis app TimeTransit Delfshaven. Je ziet hoe de omgeving in de loop der tijd fl ink is veranderd.

Stap aan boord bij Spido
  Koninklijke Spido vaart deze zomer weer 
volop. Ga ook eens mee met de gezellige 
themacruises of goed verzorgde dag-
tochten. Spido vaart onder andere naar 
de Tweede Maasvlakte, het vestingstadje 
Willemstad en natuureiland Tienge-
meten. Gek op vis en zeevruchten? 
Stap dan aan boord tijdens de Seafood 
Dinner Cruise.
Nieuw deze zomer is de Zomeravond 
Cruise. Deze 2,5 uur durende tocht vaart 
in de zomermaanden elke zaterdagavond 
door het interessante Botlekgebied langs 
werven, dokken en de hypermoderne 
overslag van duizenden containers.

50+ Oogzorgweken. Doe mee!
Heeft u last van droge of tranende ogen? 
Komen er oogziekten voor in uw familie? 
Ervaart u klachten met uw bril? Bij oogklach-
ten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril 
ligt of aan uw ogen. Daarom bestaat het gratis 
oogzorgconsult (ca. 30 min) uit twee onder-
delen: (1) screening van gezichtsvermogen 
en ooggezondheid door de oogmeetkundige 
en (2) controle van uw bril door de multi-
focaalspecialist. Afsluitend ontvangt u een 
zichtadvies voor de optimale zorg van uw ogen. Het consult heeft een signalerende functie en stuurt indien nodig 
aan op verder onderzoek. Bel voor een afspraak voor een gratis oogzorgconsult van 1 t/m 31 augustus voor direct 
duidelijkheid over uw zicht en ooggezondheid. Met diverse specialisten en oogartsen in huis bent u bij De Hesse 
Optiek & Oogzorg aan het juiste adres: P.Buckplaats 31, 30169BZ Rotterdam. Tel: 010 236 1939. Naast metrohalte 
Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl

Tramtour Rotterdam met Lijn 15
De 90 jaar oude Vierassers van Tramtour 
Rotterdam Lijn 15 maken een rondrit 
van 70 minuten door het centrum en het 
westen van Rotterdam. Corona-regels 
Lijn 15: In- en uitstappen alleen Wil-
lemsplein, niet op onderweghaltes. Al-
leen PIN-betaling. Mondkapje verplicht. 
Steun het behoud van de Rotterdamse 
historische trams, bussen en metro’s en 
maak een rit met Lijn 15!
Tramtour Rotterdam Lijn 15 is de 
tijdelijke vervanger van Citytour Lijn 10. 
Door de corona-regels moet het aantal 
passagiers beperkt blijven en is ‘hop on 
– hop off’ (onderweg in- en uitstappen) 
niet mogelijk.
Het Trammuseum aan de Kootsekade 
moet helaas ook nog even gesloten blijven.

 Deze zomer

Mee met Koninklijke Spido
  Ga deze zomer mee op ontdekkingsreis in eigen regio! Met comfortabele schepen vaart Konink-
lijke Spido elke dag door de Rotterdamse haven. Tijdens de tocht leert u niet alleen alles over de 
innovatieve haven, maar krijgt u ook een unieke blik op de bijzondere architectuur van de stad. 
Bekijk eenvoudig het aanbod op onze website www.spido.nl of bel naar 010 – 275 99 99 voor meer 
informatie.

    Deze zomer

Tramtour voor een tientje  
De enige echte stadsrondrit maak je in Lijn 15. Instappen Willemsplein, op donderdag-vrijdag-
zaterdag-zondag tussen 11.00 en 16.30 uur. Tickets € 10,- Twee 2 kinderen onder 16 jaar reizen 
GRATIS mee met een betalende passagier. Kaartverkoop bij tramhalte Willemsplein. Voor meer 
informatie: zie www.lijn15.com en informatie elders op deze pagina.

  Deze zomer

Beleef Schiedam
  Schiedam is vooral beroemd 
vanwege de jenever die er vroe-
ger overal werd gestookt. Dat is 
ook op nog vele plaatsen in ‘Gin 
City’, zoals het ook wel wordt 
genoemd, te zien. Maar Schie-
dam is veel meer dan jenever 
alleen. Het Stedelijk Museum 
Schiedam heeft verrassende 
exposities, je kunt er meevaren 
met een fl uisterboot langs oude 
pandjes en karakteristieke brug-
gen of de hoogste molens van 
ons land beklimmen.
Schiedam is misschien wel op z’n mooist vanaf het water. Kijkend vanuit de grachten naar histo-
rische panden tijdens een rondvaart. Maar ook rondwandelen door het oude centrum is de moeite 
waard. Kortom: ga er eens kijken en beleef Schiedam!

    Deze zomer

Vier de zomer! Bij De Dames op Leefgoed de Olifant
  Heerlijk op het terras van 
restaurant De Dames in het 
zonnetje of lekker in de scha-
duw. Een verfrissend zomers 
briesje over het terras met een 
heerlijk glaasje koel bier waar 
de druppels uitnodigend langs 
het glas naar beneden lopen. 
Lonkend om gedronken te wor-
den. Of een heerlijk wijntje wat 
je verkoelt bij iedere slok, of een 
uitnodigend koel glas fris. Dan 
is het tijd om er lekker iets bij 
te eten, dat kan natuurlijk met een heerlijke lunch of mooi diner, met verse groenten uit eigen tuin. 
Maaltijdsalades met geitenkaas, zalm of kip, maar ook hoofdgerechten vis, vlees of vegetarisch, 
ons team maakt het met veel passie voor je. Kijk op de website www.leefgoed.nl, maak je keuze en 
reserveer, dan weet je zeker dat je een mooi plaatsje hebt. Beleef de zomer op het Leefgoed!
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

CU

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-
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Leuke tentoonstelling in Belasting- en Douanemuseum
  ‘Tussen Poen & Platzak’ heet de nieuwe tentoonstelling in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. 
De eerste deelnemers aan dit project zijn vooral Rotterdammers, van de burgemeester van Rotterdam tot de 
jeugdtrainer van Feyenoord. Onder de deelnemers zijn er die met weinig geld, in armoede zijn opgegroeid, zelf 
in de schulden zijn geraakt of met grotere tegenslagen zijn geconfronteerd. De ervaringen die zij delen getuigen 
van strijdlust, moed en dankbaarheid. Deze tentoonstelling laat openhartig zien hoe lastig het soms kan zijn om 
goed met geld om te gaan. En het bijzondere is dat jij er ook aan mee kunt doen. Omdat het museum zoveel 
mogelijk verschillende verhalen wil delen is er ruimte voor nog meer portemonnees. Dus Jouw portemonnee in 
het museum? Kijk hoe je mee kunt doen op de website van het Belasting & Douane Museum: www.bdmuseum.
nl/jouw-portemonnee-ook-in-het-museum. Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16, Rotterdam.

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 ansicht-
kaarten 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 heb-
ben 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 IJs-
selstein, 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 IJs-
selstein 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.

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Tot en met 27 maart 2022

Tussen Poen en Platzak
  Nu te zien in het Belasting & Douane 
Museum: ‘Tussen Poen & Platzak’. Een 
tentoonstelling waar je aan de hand van 
portemonnees wordt meegenomen in 
persoonlijke en inspirerende verhalen over 
omgaan met geld. Zie ook: elders op deze 
pagina.

    Zaterdagen 21 juli en 28 augustus

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen 
oogarts: 21 juli en 28 augustus. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, 
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. 
Coronamaatregelen. Op afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

    Zondag 1 augustus

Begeleide wandeling tijdens Delfshaven Festival
  Tijdens het Delfshaven Festival is er 
zondag 1 augustus een begeleide 
wandeling. Meld je aan via info@
stichtingverborgenstad.nl of kijk 
op www.stichtingverborgenstad.
nl voor meer informatie. Zie ook 
elders op deze pagina voor meer 
over het Delfshaven Festival.

    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 vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.

    Elke donderdag

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

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins
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Al 20 jaar uw           - Dealer
45

Vollebregt, al 20 jaar het vertrouwde adres voor iedereen die 
veilig wil rijden in een brommobiel. Kom profiteren en proefrijden 
bij de Aixam dealer voor Zuid-Holland en omstreken.

Dat mag gevierd worden!
Al 20 jaar uw           - DealerAl 20 jaar uw           - Dealer

Vollebregt, al 20 jaar het vertrouwde adres voor iedereen die 

€ 500,- korting 
op alle occasions

Of bij aanschaf van een 
nieuw voertuig: 
2 jaar lang gratis 
1 onderhoudsbeurt  
per jaar

Of € 1000,- korting 
op Crossline- en 
Crossover Enduro
*Zolang de voorraad strekt

700 m2 brommobiel 
plezier.  

Mobiel zonder 
autorijbewijs!!!!

Showroombezoek op afspraak

van 16.967 euro
voor 15.967 euro

1000 euro
voordeel

De veiligste
brommobiel

Krachtige en stille
4 euro motor

Enduro
Veiligheidspakket

Verlichtings
upgrade ABS

Veiligheidskooi
constructie

Achteruitrij
camera

Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65                 www.rcdesigninterieur.nl

Welkom bij RC Design Interieur

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was 
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”. 
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel 
over.

U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot 
assortiment in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGOR-
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND), 
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer 
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

NIEUW: Traprenovatie
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en 
in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

Wist u dat wij:
•	 Binnen	1	dag	uw	vloer	kunnen	vervangen
•	 De	bestaande	vloer	eruit	halen	en	voor	u	kunnen	afvoeren
•	 Ook	uw	meubelen	verplaatsen	en	weer	netjes	terugzetten
•	 Bij	aankoop	van	nieuw,	uw	oude	meubelen	kunnen	meenemen
•	 Alle	laminaat,	vinyl	en	tapijten	gratis	plaatsen	(m.u.v.	trappen)
•	 Uw	vloeren,	gordijnen	e.d.	GRATIS	voor	u	opmeten
•	 GORDIJNEN	en	vitrages	GRATIS	maken	en	ophangen
•	 In	Rotterdam	en	omstreken	GRATIS	bezorgen	en	monteren
•	 Als	u	slecht	ter	been	bent	kunnen	wij	u	thuis	een	bezoek	brengen	
	 of	komen	halen	om		de	winkel	te	bezoeken	en	U	daarna	weer	
 netjes thuisbrengen
•	 Ook	raam-	en	deurhorren	op	maat	maken
•	 Al	uw	behang-	wit	en	schilderwerk	kunnen	verzorgen

Zomer
actie

10%
korting



S

Dokters van het Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam kregen hem in 
2012 weer uit het ziekenhuisbed en 
dat was hun overwinning op Nick’s 
gecompliceerde en slepende ziekte-
proces. Door hun kundig ingrijpen 
rukte de begrafenisondernemer tel-
kens voor niets uit. Ook dit was weer 
eens het bewijs dat Mr. Nick Holiday 
altijd een immer bijzonder meele-
vende en beschermende engel op zijn 
schouders mee heeft gedragen.

Interviews
In die zwarte periode toog ik weke-
lijks naar zijn benedenwoning in het 
Nieuwe Westen van Rotterdam. On-
der het genot van een ‘lekker bakkie’ 
wervelde Nick’s woordenstroom naar 
mijn opschrijfboekje. Het was de be-
doeling zijn levensloop onverbloemd 
in een boek vast te leggen. Mijn 
voorwaarde was dat hij alles over zijn 
leven moest vertellen. Dus niet alleen 
de mooie en succesvolle momenten, 
maar ook over het criminele circuit, 
waarin hij spartelde als een vis in 
troebel water.

Mr. Nick Holiday ontwikkelde zich 
naast een bijzondere stuntman ook tot 
een gehaaid handelaar in gesmok-
kelde sigaretten en hasj. Als heler 
verdiende hij geld als water en op 
Katendrecht was hij pooier van twee 
vaste meiden, van wie ‘De Rooie’ 
zijn favoriet was. Nick leefde met de 
tweede, die hij ‘me Hobby’ noemde, 
omdat zij de duurste hobby was die 
hij er op na heeft gehouden. Ze was 
ook zijn grote liefde, vertelde hij 
meermalen, al schroomde hij niet 
om, als het zo uitkwam, met andere 
vrouwen in bed te duiken. De kwalifi-
caties ‘hoeren, snoeren, helen, diefstal 
en drugs’ waren in totale variatie op 
familieman Mr. Nick Holiday van 
toepassing.

Smoking
Mr. Nick Holiday (vrijwel altijd 

gestoken in een zwarte smoking) zag 
het levenslicht in een gezin van twee 
broers en een zus. Hun vader had in 
de Rembrandtstraat een aannemerij in 
betonvlechtwerken. De familie woon-
de op de hoek van Spiegelnisserstraat 
en Isaäc Hubertstraat boven de remise 
van de Rotterdamse Elektrische Tram 
(RET). Grootvader Hoogendijk zorg-
de op Koninginnedag – tot genoegen 
van zijn kleinzoon – voor muzikale 
verstrooiing vanuit galmende muziek-
boxen in zijn opengeschoven ramen. 
Iedereen genoot ervan in die periode, 
toen geluidsoverlast bij het 
gewone straatleven hoorde. 
Geen mens die je over 
zoiets hoorde klagen.

In menig spannende 
periode bewoog de mon-
diaal bekend geworden 
Rotterdammer zich – vaak 
zonder uitglijer – over het 
vlijmscherpe staal van de 
messnede en stapte na veel 
balanceren meestal weer 
aan de goede kant van het 
lemmet af. Vanzelfspre-
kend tot opluchting en 
blijdschap van zijn omge-
ving – vrouw en kinderen 
– en ook de nog altijd 
behoorlijke schare fans 
in binnen- en buitenland. 
Behalve natuurlijk als hij 
de politie weer eens op zijn 
nek had.

Sensatie
Op vele fronten in de belangstelling 
staan was een must voor gepokte en 
gemazelde Mr. Nick Holiday. Hij 
stond steeds vooraan en dat deed hem 
intens genoegen. Zonder publiciteit 
was zijn leven geen écht leven. In het 
voetlicht staan en kokend van adrena-
line sensatie beleven waren voor hem 
wat voor anderen havermoutpap of 
een zacht gekookt eitje als ontbijt wa-
ren. Verwijten dat hij zich nogal eens 

manifesteerde als een publiciteitsgeil 
mens, deden hem niets.
“Vaak komt een dergelijk kreet 
puur voort uit jaloezie. Ik heb nu 

eenmaal altijd de dwang om dingen te 
presteren waar anderen niet eens van 
durven dromen. Dat plaatst je in het 
vizier en als je eenmaal de focus op je 
gericht weet, moet je die ook blijvend 
waarmaken.’’

In ruim vijftig jaar bouwde Nick 
Holiday een indrukwekkende carrière 
op met opzienbarende hoogtepunten. 
Maar de stuntkunstenaar trok ook 
diepe groeven in nog diepere dalen 
en dan werd hij weer het zo berooide 
straatschoffie dat hij ooit was. Zijn 
naam en die van zijn stuntteam 
komen voor in de aftiteling van heel 
veel nationale en mondiale films en 
andere producties. In zijn werkzame 
leven was nimmer gedacht aan ‘re-
serveren voor later’, dus van genieten 
van een pensioenuitkering was geen 
sprake.

Vlijmscherp

De herinneringen zijn bij Mr. Nick 
Holiday vlijmscherp gebleven en 
dwalen door een leven dat ook zéér 
rijk was. Niet alleen materieel (hij 

bezat huizen, auto’s en zelfs 
een schitterend uitgerust en 
ingericht schip), maar ook met 
een keur aan bontgekleurde 
relaties in de hoogste zakelijke 
en bestuurlijke regionen, tot 
in de kelders van het laagste 
criminele allooi. Hij behoorde 
tot de kring van bekende 
Nederlanders als Jules Deelder, 
Lee Towers, André Hazes sr. 
en nog meer. Zijn bekendheid 
verwierf hij mede door het met 
zorg geschapen beeldmerk van 
een perfect gekapte en onberis-
pelijke gentlemen in smoking 
met dunne snor en een heldere 
blik. Zoiets als het logo van Mr. 
James Bond, geheimagent 007, 
maar dan geheel gekoppeld aan 
het silhouet van de Rotterdamse 
stuntman.

Vloerkleedje
Een zwarte bladzijde in 1989 

staat gegrift in het geheugen van Nick 
Holiday. Bij een reddingsactie van 
vijf mensen uit een fel brandend huis 
in zijn woonstraat in Rotterdam liep 
hij zwaar vergiftigde longen op. Op 
het moment dat verderop de brand 
uitbrak, lag Nick Holiday met een 
longontsteking op bed. Ondanks veel 
geschreeuw om hulp ondernam nie-
mand iets om de slachtoffers uit het 
brandende huis te halen. Doorkneed 
in de kennis van vuur en vlammen 
ging Nick met een nat vloerkleedje 
over zijn hoofd het huis in en wist de 
vijf slachtoffers uit de giftige dampen 
buiten te krijgen. De redder was daar 
zijn macht mee te boven gegaan en 
had zoveel smerige damp ingeademd 
dat artsen weinig meer gaven voor 
zijn leven. Zoals steeds was er de 
beschermengel en samen met haar 
worstelde Nick Holiday zich uit het 
diepe dal en werkte onverzettelijk 
aan zijn genezing. Ditmaal duurde 

terugkeer naar het stuntfront twee 
jaar, waarbij de inspirerende hulp 
van zijn zoon, Nick Holiday junior, 
al actief in de stuntwereld sinds zijn 
derde levensjaar, niet mag worden 
vergeten. Op het ‘dooie punt’ gaf 
junior te kennen ook een carrière als 
stuntman-cascadeur te ambiëren. Zijn 
insteek leidde in 1993, samen met 
de behoefte aan versterking van het 
stuntteam, tot het unieke stuntop-
leidingsinstituut ‘Mr. Nick Holiday 
and Son’, gevestigd in een voormalig 
veempakhuizencomplex aan de Lloy-
dpier in Rotterdam.

Struikelblok
Delen van zijn leven en belangrijke 
belevenissen hield Mr. Nick Holiday 
actueel in agenda’s en noteerde 
ze met potlood op een kladblok. 
Een deel van die gegevens werd 
naderhand uitgetypt door journalist/
schrijver Jan Vernooij en het half-
fabricaat verdween voor vijftien 
jaar in een vergeten lade. Tijdens de 
etterende behandeling van de kanker 
viel het besluit – wellicht met het 
dreigend naderen van de dood voor 
ogen – er toch maar iets mee te doen. 
Helaas werd geld het struikelblok 
om het boek uit te geven. Uitgevers 
wilden wel zijn verhaal, maar er niet 
voor betalen. Mijn maandenlange 
pro deo werk verdween in een lade, 
het was allemaal voor niets geweest. 
Geeft niet, het was een eer Mr. Nick 
Holiday gekend te hebben. Rust 
zacht, man.

Dinsdag 15 juni maakte Mr. Nick 
Holyday zijn laatste reis op de 
laadvloer van een autobergingswagen 
naar het rouwcentrum St. Laurentius 
in Crooswijk. De stoet met de witte 
kist en tal van (voornamelijk witte) 
bloemwerken trok veel bekijks.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Laatste stunt cascadeur Mr. Nick Holyday
pelen met de dood! Nicolaas Johannes Jacobus Pieter 
Hoogendijk, wereldwijd bekend als Mr. Nick Holiday (1946-
2021), leerde de grillen van ‘Magere Hein’ kennen als geen 
ander. Menselijkerwijs gesproken had de cascadeur/stunt-

man het voorgaand aan het jaar 2010 al minimaal vijf keer moe-
ten afleggen tegen de ‘man met de zeis’. Vanaf dat jaar knaagde 
ongeneeslijke kanker aan zijn lichaam en knakte het langzaam 
zijn onverzettelijke wilskracht. Zijn levensgevaarlijke en uitge-
kiende, bijna voor onmogelijk gehouden en naar doodsverachting 
riekende waaghalzerij, dreef hem echter niet over de kling.
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Het open dek van een autobergingsvoertuig voor het vervoer van de kist. Foto Rein Wolters

De belangstelling voor de uitvaart was groot. Foto Rein Wolters

Ook al stuntrijk samengesteld was de uitnodiging voor de 
uitvaart. Illustratie Nick Holyday jr.
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2

info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en WestDeel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

Deze skylines van Rotterdam 
laten alle highlights van de stad zien: 
van de De Kuip tot Erasmusbrug.. 
En vooral niet te vergeten een opdruk 
van De prachtige Kuip in kleur! 
Of in het zwart-wit

Vanaf
€ 34,95exclusief bezorgkosten

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de Skylines is Dibond, dit 
materiaal is 3mm dik waarbij de toplaag is gemaakt van geborsteld 
Aluminium dit staat ook wel bekend als RVS afwerking. 

Dibond is geschikt zowel voor binnen / als buiten gebruik en kan 
hierdoor jaren lang in weer en wind gebruikt worden. Dibond wordt 
altijd direct op de plaat geprint door middel van een UV flatbed prin-
ter. Hierdoor is de afdruk scherp en kunnen wij uitstekende kwaliteit 
leveren! 

Met de ophangstrips van 3M Command hangt u uw Skyline aan de 
wand zonder gebruik te hoeven maken van schroeven, de Skyline kan 
verwijderd / verplaatst worden zonder beschadigingen en kleefresten.

Bestel in onze webshop 
www.deoudrotterdammer.nl/

webshop/

DE SKYLINE VAN ROTTERDAM AAN JE MUUR?

ECH WEL!
ROTTERDAM AAN JE MUUR?

verwijderd / verplaatst worden zonder beschadigingen en kleefresten.

EEN RELATIE 
NIET VOOR HEEL EVEN, 
MAAR VOOR HET LEVEN

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

Of  088-0221900 (overige regio’s)

De hoogste slagingskans 
met persoonlijke bemiddeling

www.mens-en-relatie.nl

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

€ 1,98per kilo

Er zijn weer
Opperdoezen      

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud

Ter overname aangeboden goed lopende damesmode 
zaak in omgeving ridderkerk/barendrechT 
Door ons mooie vaste  klantenbestand zijn wij goed 

door de corona tijd gekomen.
In verband met aankomende pensionering (pensioen) willen 
wij onze winkel van plm. 60m2 met inventaris en voorraad 

ter overname aanbieden.
voor meer informatie kunt u mailen naar: pb220155@gmail.com

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

Vanaf
€ 19,95

max. € 49,95exclusief bezorgkosten

Bestel in onze webshop: www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Begin 2020 namen enkele oud-
leerlingen van de 6e klas lagere school 
1967 van de Zuiderparkschool uit 
Rotterdam Charlois het initiatief te 
pogen het contact tussen de 42 (!) 
leerlingen uit hun klas te herstellen. 
Best lastig na 53 jaar. Begonnen werd 
met een oproep in de rubriek ‘Lezers 
helpen lezers’ van het AD. De eerste 
die reageerde was nota bene hun oude 
schoolmeester Hans van Rij, inmid-
dels 80 jaar. Hij was in 1963 op 23-ja-
rige leeftijd vers van de kweekschool 
begonnen op de Zuiderparkschool met 
de 3e klas. Hij heeft hen tot en met de 
6e klas lesgegeven en zo een goede 
band met hen opgebouwd. Later gaf 
hij wiskundeles op het gymnasium in 
Amersfoort, tot hij daar met pensioen 
kon.

Vijf overleden
Na een jaar fl ink zoeken op internet, 
oproepjes in De Oud-Rotterdammer, 
in telefoongidsen en zelfs poëzieal-
bums hebben de drie initiatiefnemers 
maar liefst 41 van de 42 leerlingen 
opgespoord. Van hen blijken er helaas 

vijf al overleden. Ze zoeken 
nu nog één klasgenoot: Peter 
de Bruin.
Hij woonde in de Ebenhaë-
zerstraat en later in de Frans 
Bekkerstraat. Hij ging na de 
lagere school naar de LTS in 
de Huismanstraat. Hij moet 
nu ongeveer 66 jaar zijn. 
Peter had een oudere zus, 
Sjanie de Bruin. Hopelijk 
kunnen de lezers van De 
Oud-Rotterdammer meehel-
pen hem terug te vinden.

Ontroerend
Alle ingezamelde levensverha-
len zijn gecombineerd met oude en 
nieuwe foto’s tot een boeiend boek 
van 84 pagina’s. Ontroerend was dat 
ook familieleden van overleden klas-
genoten een bijdrage leverden en prijs 
stelden op ontvangst van het boek. 
Dankzij een royale gift van een van 
de klasgenoten kon het boek netjes 
gedrukt worden, nadat het door een 
andere vrijwilligster fraai drukklaar 
was vormgegeven.

Groepsapp
Dit boek werd eind 2020 bij verras-
sing aan meester Hans van Rij aange-
boden en is als kerstcadeau naar alle 
opgespoorde klasgenoten gestuurd. 
Dit boek krijgt inmiddels een mooi 
vervolg, de leerlingen leggen weer 
persoonlijke contacten met elkaar en 
herstellen oude vriendschappen. Ook 
zijn ze een levendige groepsapp ge-

start, waarin herinneringen en actuele 
ervaringen worden gedeeld.

Reünie
Nu de coronamaatregelen versoepeld 
zijn, gaan de leerlingen een reünie 
organiseren. Die gaat op 4 september 
plaatsvinden. Bijna alle klasgenoten 
en ook meester Hans van Rij hebben 
zich hier al voor aangemeld. Heel bij-
zonder dat bijna iedereen zo enthousi-

ast is over het weerzien na 54 jaar.

Reacties naar aanleiding van dit arti-
kel, en hopelijk tips over de 42e klas-
genoot Peter de Bruin graag mailen 
naar Lex Wiersema: ltvc.wiersema@
planet.nl

 Oud-leerlingen maken herinneringsboek   
Oud-leerlingen van de 6e klas lagere school 1967 uit Rot-
terdam Charlois hebben een mooi herinneringsboek aan 
hun schooltijd en hun levensverhalen samengesteld. In 
september volgt na 54 jaar een reünie.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden negatieven werd al eerder 
een fraai fotoboek samengesteld, ‘ 
Rotterdam vanuit de wolken’. Nu 
is er een waardige opvolger die 
nog een stap verder gaat: ‘Rijn-
mond vanuit de wolken’. Met niet 
alleen luchtfoto’s van Rotterdam 
van vroeger, maar ook van omrin-
gende gemeenten als Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis, Hoek van 
Holland, Ridderkerk, Barendrecht, 
Hoogvliet, Spijkenisse, Capelle- 
en 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.  

 3 december1983: Een replica van de Uiver maakt een promotievlucht langs Nederlandse vliegvelden. Hier vliegt de legendarische DC2 boven Pernis, op 
weg naar vliegveld Zestienhoven. Copyright: Roel Dijkstra – Foto Bart Hofmeester.   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Leerlingen van de zesde klas van de Zuiderparkschool in 1967   
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Rijnmond vanuit 
de wolken

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

Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was spe-
cialist in luchtfotografie. 
Over zijn werk verscheen 
vorig jaar het boek ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’. 
En dat blijft nog steeds een absolute bestseller. Het boek geeft 
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit de 
lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit de 
tienduizenden die Hofmeester er maakte. Het boek is inmiddels 
aan de tweede druk toe.

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

Wandbord Rotterdam als
paradijs

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

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

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

Thee of koffie op z’n Rotterdams

Nieuw in ons assortiment: een set van 
zes geinige onderzetters voor thee of 
koffie met grappige Rotterdamse tek-
sten, iconische plaatjes van de Maasstad 
én logo’s van De Oud-Rotterdammer. 
Die mogen bij u thuis natuurlijk ook 
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestel-
len.

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

Rotterdam Zuidwijk in de 20e 
eeuw

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

Poffen
Auteur Peter Bakker heeft een 
prachtig boek geschreven over het 
Noordereiland. Over het reilen en 
zeilen van de middenstanders in 
dit bijzondere stukje Rotterdam. 
In ‘Poffen’ schetst hij aan de hand 
van interviews met oud-winke-
liers en hun kinderen een mooi 
beeld van het Noordereiland van 
weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en 
nostalgische privéfoto’s.
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Bestelbon ‘t Winkeltje Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Ja, ik bestel:

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Let op! Oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig. Dinsdag 27 juli 2021
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in de directe omgeving. Al na een 
paar uur was het constant krabbelen 
geblazen over gemeen jeukende 
stukjes huid. Ook mijn kinderen 
werden die nacht gespikkeld met 
rode muggenbultjes. Gebruik van 
de daags daarna gekochte spuitbus 
Vapona gaf verlichting, maar ook 
stank in huis. Vervelend.

Kroost
Wennen was het ook aan de talrijke 
kinderen in de straat, die luidruch-
tig hun heil zochten op de galerij 
of in de kelder. De onderlinge sfeer 
tussen bewoners was redelijk, maar 
toch duidelijk minder dan in de 
Rosestraat. Daar kende iedereen 
elkaar en was het lenen van een 
kopje suiker of het oppassen op el-
kaars kroost een doodnormale zaak.
En ook het moment van rust op 
het opstapje van de buitendeur en 
zittend genieten van de zon of het 
maken van een praatje met een van 
de buren was abrupt verleden tijd. 
Spoedig werd duidelijk dat de sfeer 
werd overheerst door kliekjes- en 

hokjesgeest. Vaak gevoed door 
afgunst. Als de één een nieuw tv-
toestel kocht, pronkte bij de ander 
weldra een nog mooiere in de huis-
kamer. De vertegenwoordigers van 
afbetalingsbedrijven als de Condor 
(Hilledijk) en Rodago (Sint An-
driesstraat) deden goede zaken. Als 
een van de fl atkinderen een nieuwe 
step had gekregen, kon je er vergif 
op innemen dat binnen een paar 
weken ook andere kinderen op zo’n 
tweewieler rondjes reden op het 
trottoir. Af en toe vochten kinderen 
een stevig robbertje met elkaar, met 
als gevolg dat ook de wederzijdse 
moeders als rivaliserende viswijven 
tegen elkaar van leer trokken.
Er was ook een jong stel dat het 

prettig vond seks te bedrijven in 
hun verlichte slaapkamer met open 
gordijnen. Jong en oud stond naar 
hun verrichtingen te gluren achter 
de half open gevelplaten van het 
trappenhuis. De man stond nogal 
eens naakt voor het raam en krab-
belde dan ongegeneerd aan zijn 
genitaliën. Als bijnaam had het stel 
‘de naaktlopers’. Het duo kreeg een 
beschrijving van collega-journalist 
Hans Maas in een reportage over 
het dagelijks leven van de Saffraan-
straat. Dat was geruchtmakend, 
kennelijk ook voor het blote stel, 
dat ineens met de noorderzon was 
vertrokken. Waar een krant al niet 
goed voor is.

Seksdames
Nog twee bewoonsters verhuisden, 
waarschijnlijk uit schaamte en 
vrees voor nawijzen. Dat was indi-
rect mijn schuld, toen ik journalis-
tiek onderzoek deed naar het reilen 
en zeilen van de toen in opkomst 
zijnde seksclubs in Rotterdam. De 
een liep ik tegen het (mooie) lijf 
in seksclub De Grot van John de 
Ruiter in de Doklaan en de ander in 
een tot club omgebouwde slagerij 
aan de Wolphaertsbocht. Beiden 
stemden in met een interview, als ik 
maar niet hun naam en woon-
straat in mijn repo zou noemen. 
Die belofte maakte ik waar, maar 
daarna is eerst de een verhuisd en 
een paar maanden later de ander. 
Toch was het geen slechte straat 
om te wonen, zelfs niet toen voor 
de zoveelste keer een open houten 
kelderbox in de fi k ging. Aangesto-
ken door oudere kinderen, zei de 
brandweer.

Bewonersraad
Er waren ook leuke initiatieven, 
zoals van Ineke Lukus, die woonde 
in een gewoon appartement bij de 
Tijmweg. Ze wist de Opzoomer-
geest op te wekken en zodoende 
veranderde haar woongebouw 
in een kleurrijke zee van gerani-
ums, petunia’s en afrikaantjes. 
De actieve vrouw verhuisde van 
driehoog naar een rijtjeswoning aan 
de overzijde met enorme liguster-
hagen. In die aan de zijde van de 
Aveling ging een kunstzinnige heg-
genschaar. Toen Ineke die ter zijde 
legde, viel er in grote letters te 
lezen ‘ss Rotterdam’, een eerbetoon 
aan het in de Maashaven afge-
meerde voormalige passagiersschip 
van de Holland-Amerika Lijn. Met 
Ineke Lukus en andere buurtbewo-
ners van de Westpunt had ik zitting 
in een gekozen bewonersraad. Dit 
adviesorgaan kwam er omdat de 
Stichting Volkshuisvesting Hoog-
vliet (SVH) initiatieven wilde van 
huurders om te komen tot woning-
verbetering. Dat geschiedde onder 
de kreet ‘Hoogvliet Optimaal’. 
Maar er werden ook (straat)feesten 
georganiseerd, zoals, nog steeds, 
het populaire Midzomerfeest.
Reacties: reinwol@outlook.com

In 1972 verhuisde mijn gezin van de Rosestraat 306 in Feijenoord naar de Saffraanstraat 69, 
in de wijk Westpunt van Hoogvliet. In aanvang was het behoorlijk wennen aan het nieuwe 
wonen in deze satellietwijk van Rotterdam. Vanwege de heersende stilte was het de eerste 
dagen moeilijk in slaap komen. In de Rosestraat was ik gewend aan de bovenmatige herrie 
van elke zeven minuten een langs denderende personen- of goederentrein. Per etmaal reden 
er maar liefst 250 treinen voorbij. Die waren er niet in de Saffraanstraat, waar de eerste 
nacht de ramen open bleven, in tegenstelling tot in de Rosestraat.

Het gevolg was dat op het nieuwe 
adres muggen en andere insecten zich 
dartel uitleefden op armen en benen. 
Muggen waren in de Rosestraat 
onbekend, maar niet in Hoogvliet, 
door het vele groen, singels en sloten 

 De Saffraanstraat in 1967. 
Foto’s verzameling Rein Wolters   

 Naakt voor 
het raam   

 De Lavasweg, met rechts een stukje van de intussen gesloopte � at   

 Vanuit het woongebouw Saffraanstraat een stukje Lavasweg   

Wim Sonneveld
De ouderen onder ons zullen zich 
de cabaretiers Kan, Hermans en 
Sonneveld nog goed herinneren. 
Kan vooral van de Oudejaars-
avondconferences en Hermans en 
Sonneveld door hun optredens op 
de bühne en veelvuldig op tv. Mijn 
verhaal betreft Wim Sonneveld. 
Hij was een volle neef van mijn 
moeder. 

De moeder van Wim Sonneveld was een 
zus van mijn grootvader, Thijs van Berg uit 
Bergschenhoek. Toen ik in 1943 geboren 
werd, was deze al overleden. De ouders van 
Sonneveld bestierden een kruidenierszaak 
in Utrecht, maar kwamen oorspronkelijk 
uit Pijnacker. Toen Wim Sonneveld op het 
toppunt van zijn roem was en ik in 1966 
uit militaire dienst was gekomen en tot het 
familiebedrijf was toegetreden, zei mijn 
moeder: “Joh, regel jij eens een paar kaarten 
voor een optreden van mijn neef in Carré in 
Amsterdam.”  Aldus geschiedde en het zal 
op een dinsdag of woensdag geweest zijn, 
dat wij erheen gingen.
Ja, en als je er dan toch bent, dan maar 
vragen of mijn moeder contact kon krijgen 
met haar neef. Ik vroeg het de portier en die 
zei: “Ik zal het het management vragen en 
dan moet u in de pauze maar even bij mij 
langs lopen.”
Nou, hij was bereid ons na de voorstelling 
in de kleedkamer te ontvangen. Mijn moe-
der was toch wel wat zenuwachtig. Ik ben 
Mien, dochter van je oom Thijs.
Nou ja, dat kon hij zich natuurlijk niet meer 
herinneren, althans niet de namen, want 
moeder kwam uit een gezin van elf kinde-
ren. Er is echter later wel beweerd, dat zijn 
lied ‘Ome Thijs wint een prijs in de voetbal-
pool’, vernoemd is naar mijn grootvader.
Toen de populariteit van Wim Sonneveld 
afzwakte en hij zelfs verguisd werd, heeft 
hem dat mogelijk enorm aangegrepen. Hij 
stierf al op jonge leeftijd, ik meen 54 jaar 
oud. Het blijft tot de dag van vandaag leuk 
velen mee te delen “Ja, Wim Sonneveld was 
een volle neef van mijn moeder.”
De jongeren onder ons staan mij dan vol 
onbegrip aan te staren.

Jan Dammes
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl  
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Hulstkampgebouw (1)
Via, via ontvang ik regelmatig De 
Oud-Rotterdammer. In de uitgave 
van 29 juni, las ik het artikel over het 
Hulstkampgebouw. Mevrouw Van Er-
kel-Dieleman reageerde op dit onder-
werp, met onder meer de vermelding 
dat zij als meisje op de Maaskade 111 
woonde. Dit adres kwam mij bekend 
voor en na wat zoekwerk kwam ik tot 
de ontdekking dat mijn grootvader, de 
heer W.H. Beverloo, op dat adres het 
hoofdkantoor en magazijn gevestigd 
had van zijn bedrijf W.H.Beverloo en 
Zonen. Hij verkocht van daaruit o.a. 
grammofoonplaten, afspeelapparatuur 
en muziekinstrumenten.
Ik weet niet wanneer de zaak aan de 
Maaskade is gesloten, maar wel dat 
mijn opa is overleden in 1931/1932. 
Ik was toen nog niet geboren; ben 
van lichting 1936. Ik bezit nog steeds 
enkele platen (78 toeren) uit deze 
winkel. Trouwens, er waren ook nog 
andere zaken, zoals op de Rosestraat 
50 en de Beijerlandselaan 122. Alleen 
deze laatste zaak herinner ik mij nog; 
die werd gerund door mijn oom Henk 
Beverloo, een van de broers van mijn 
moeder. Na het overlijden van mijn 
oom is de zaak in andere handen 
overgegaan en of die winkel nog 
steeds bestaat, weet ik niet. Hoewel 
geboren in Rotterdam, zijn wij net na 
het begin van de Tweede Wereldoor-
log uit Rotterdam vertrokken naar Den 
Haag en zijn, via vele omzwervingen 
in Nederland en daarbuiten, thans 
woonachtig in Sliedrecht. Ik weet niet 
of dit verhaal belangrijk en interessant 
genoeg is om in uw krant te publice-
ren, maar ben toch heel benieuwd naar 
eventuele reacties.

Henk van de Werken
Elzenhof 141, 3363 HG Sliedrecht
0184-411548
h.vande.werken@xs4all.nl

Hulstkampgebouw (2)
Vorige week las ik het artikel over het 

Hulstkampgebouw. Ik heb daar ook 
een herinnering aan. Op 10 april 2003 
werd daar de VT tanker Vlissingen 
gedoopt voor het Hulstkampgebouw. 
Muzikaal omlijst door het Schelde-
loodsenkoor uit Vlissingen. Daar 
heb ik een band mee en ook met 
Vlissingen. Dus ging ik kijken of ik 
de mannen kon zien en horen en het 
schip bekijken. Mijn vriend en ik 
liepen wat rond op de kade toen een 
man vroeg of wij bij het koor hoorden. 
“Uh, ja.” Wij kregen toen de vraag de 
bus met het koor op te vangen en te 
begeleiden naar een parkeerplaats en 
de koffi ekamer in het Hulstkampge-
bouw. Via de artiesteningang. Ik was 
er nog nooit binnen geweest, maar....
de kelen werden gesmeerd met koffi e 
en de instructies over het programma 
gegeven. Na afl oop van het offi ciële 
gedeelte zijn we weer naar binnen 
gegaan voor een hapje en een drankje. 

De verzorging was prima. Ik heb mijn 
ogen uitgekeken. En de mannen ook. 
Die konden we bij vertrek nog een 
prachtige foto van het gedoopte schip 
geven als aandenken. Oh, en het schip 
hebben we uiteraard ook bewonderd. 
Het was me het middagje wel met al 
die indrukken. En de kick dat ik vanaf 
1960, toen wij in Ridderkerk gingen 
wonen en mijn vader in Rotterdam 
ging werken, nu in 2003 voor het eerst 
dit prachtige gebouw van binnen heb 
gezien.

Camien den Haan
010-4713125
haandenc@live.nl

Oranjeboom (1)
Tig jaar terug in de tijd (begin jaren 
zestig). Net m’n rijbewijs gehaald 
mocht ik menigmaal een lading krat-
ten fl essenbier (pullen) halen voor 

het bedrijf van mijn vader (Gevo – 
limonadefabriek/drankengroothandel). 
Toen kon je alleen naar zuid door 
de Maastunnel of over de ‘echte’ 
Maasbrug. De route liep via de brug 
rechtdoor over het Noordereiland, 
Koninginnebrug bij het Stieltjespein 
linksaf onder de Hef door langs het 
politiebureau naar het witte gebouw 
van de Oranjeboom Bierbrouwerij. 
Hoek Nassaukade/Oranjeboomstraat. 
Melden bij de portiers, worden door-
verwezen naar één van de laadplat-
forms en dan handmatig de kratten 
laden. Bij een opening van de Konin-
ginnebrug bood de strategische ligging 
van de in-/uitrit van de brouwerij 
mogelijkheden. Oranjeboomstraat vol 
met wachtend verkeer! Via een alter-
natieve route met de wagen het terrein 
van de Oranjeboom oprijden, naar 
de portiers zwaaien, een draai maken 
en via dezelfde weg terug, maar wel 

aansluiten aan het begin van de stoet. 
Helaas; Maasbrug verdwenen, Oranje-
boom werd Skol en weer Oranjeboom 
en Gevo werd slijterij/wijnhandel op 
het Lage Land. Wat blijft, is de waar-
devolle herinnering.

Ger Voorhout
0611047412
gervoorhout@hotmail.com

Oranjeboom (2)
De foto in de rubriek Ken je dit nog 
nr. 246 is duidelijk de Oranjeboom-
brouwerij. De brouwerij, die in de 
jaren zestig tal van kleine kwaliteits-
brouwerijen (o.a. ZHB- Phoenix- 
Barbarossa) overnam. En vervolgens 
deze brouwerijen sloot en die bieren 
gewoon van de markt haalde. Later 
zijn ze zelf door het Engelse Allied 
Breweries overgenomen en werd 
alles Skol. Dat was helemaal een 
fl op. In de jaren tachtig verdween de 
naam Skol en kwam er een herin-
troductie van het merk Oranjeboom. 
In die prachtige zwarte kratjes met 
gouden opdruk. En toen hadden ze 
ook ineens een goeie ingeving. Alle 
oud-werknemers kregen iedere maand 
een gratis kratje Oranjeboom. Hoewel 
mijn vader al overleden was, kreeg 
mijn moeder iedere maand netjes een 
bon toegestuurd. En met die bon kon 
je in dat lage gebouwtje op de foto 
naast het hek (het portiersverblijf) je 
gratis kratje ophalen. In dat kantoortje 
stond altijd een fi kse voorraad van 
die kratten. Dus heel wat oud-mede-
werkers hebben van deze gulle geste 
geprofi teerd. Ik weet niet meer hoe 
lang deze actie geduurd heeft, maar ik 
ben er vaak geweest en herkende de 
foto gelijk.

Charles van Schaik
Dorpsstraat 25
3238 BA Zwartewaal
0181-859466
cjvanschaik@ziggo.nl  

Nare herinneringen
Er kwam zeker een herinnering 
boven en misschien ook een 
wetenswaardigheid bij het zien van 
de Cunard Ambassador, onder de 
Koninginnebrug en de Hef doorva-
rend, op 17 september 1972. Mijn 
gedachten gingen gelijk terug naar 
10 mei 1978, zes jaar later dus. 
Ik werkte in die tijd bij scheeps-
werf Van der Giessen-de Noord 
in Krimpen aan den IJssel, onder 
andere belast met het voorzien van 
scheepsinventaris en veiligheids-
voorzieningen van de nieuwbouwschepen. Op die dag naderde het zojuist door de werf afgebouwde schip de Nedlloyd 
Bahrein voor de proefvaart de Hef. Aan boord werfpersoneel en rederijbemanning. Door een verkeerde inschatting van 
de hoogte en stand van een laadboom werd bij de onderdoorvaart de Hef geraakt. Gevolg: hevige paniek op de brug van 
het schip en iedereen trachtte weg te duiken! Ook nare gevolgen voor het treinverkeer. Het had voor mij ook nog een bij-
komstige nare herinnering. Enige jaren later gebeurde er met een collega die destijds eveneens aan boord was, een, wat je 
zo zou kunnen noemen, gerelateerde gebeurtenis. Hij was met zijn familie en een kennis met zijn motorjacht onderweg. 
Toen hij even in de kajuit moest zijn, werd de kennis gevraagd even het roer te nemen. Ze naderden een brug. De kennis 
riep naar beneden: “Kunnen we daar wel onderdoor?” Ze waren al dicht genaderd, te dicht, hij stormde aan dek en rende 
naar het voordek. Geheel ondoordacht probeerde hij met zijn handen de boot tegen te houden, met als gevolg dat hij klem 
kwam tussen de brug en de mastkoker. In bijzijn van vrouw en kennis heeft hij het niet overleefd. “Een brug te ver....”

  Joris van Roosmalen (j.c.vanroosmalen@hetnet.nl)   

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

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

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

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

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

Fotografi e:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
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Peter Schilthuizen
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Fred Wallast
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De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2021 pagina 19

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. soort waterijsje; 7. financiële uitkering; 12. afslagplaats bij golf; 13. deel van een schip; 14. gevangenis; 15. klein kind; 
17. proper en schoon; 19. tafelgast; 21. familielid; 22. elektrisch geladen deeltje; 24. past op ieder potje (crypt.); 27. dun 
en mager; 28. Europeaan; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31. een en ander (afk.); 32. iedere; 33. 
waadvogel; 35. glad van oppervlakte (effen); 37. meisjesnaam; 38. Europese vrouw; 41. afstammeling; 42. opmerkzaam en 
toegewijd; 44. evenzo (Lat.); 46. de gehele filmploeg; 47. afbeeldingsformaat; 48. cijferlijst op school; 49. delfstof; 50. hieltje 
van de ham; 52. melkklier; 54. onbrandbaar gevaarlijke stof; 56. Duitse tv-zender; 58. zeventallig orkestje; 61. mollengang; 
62. gemeentepils; 64. rivier in Engeland; 65. zachte metaalsoort; 67. drankenbuffet; 68. niet glanzend; 70. bladader; 72. 
sporenplant; 73. met fijn zand gevulde tijdmeter; 76. ontkenning; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. zangvogel; 79. effen 
en vlak; 81. oude lengtemaat; 82. schrijfgerei; 83. slot (afloop); 84. kloosterzuster; 86. luchtpijpje voor zwemmers; 87. 
schoolvak.

Verticaal
1. plaats in Noord-Holland; 2. militaire rang (afk.); 3. sterk ijzerhoudende grondsoort; 4. verdriet; 5. spotnaam voor Ameri-
kaan; 6. bewijs van eigendom; 7. broekdraagband; 8. snijwond; 9. kever; 10. paardenslee; 11. plaatselijke taal; 16. boerde-
rijdier; 18. Europeaan; 20. uitroep van berusting; 21. schil of vel; 23. wrede romeinse keizer; 25. palmmeel; 26. figuur uit 
Shakespeare; 27. zoekmachine op internet; 29. trammelant; 32. plaats in België; 34. harddrug (afk.); 36. luchthaven; 37. 
godin van het onheil; 39. babysit; 40. alvorens (begin); 42. Amsterdamse dierentuin; 43. begrip of besef; 45. omslag voor 
papieren; 46. barbaars en wreed; 51. Europeaan; 53. plechtige belofte; 54. gift aan een arme; 55. knapperig; 56. karakter; 
57. proefopname; 59. deel van de voet; 60. gezellig dineren; 62. niet vast op de benen; 63. spreekzanger; 66. familielid; 67. 
kerkelijke straf; 69. ogenblik; 71. klein hert; 73. metaalsoort; 74. inwendig orgaan; 75. slank en tenger; 78. op grote afstand; 
80. gesloten; 82. rivier in Italië; 85. de onbekende (Lat. afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer was ditmaal een wijsheid van de Vlaamse wielercommentator bji de 
Tour de France, José de Cauwer en luidde:

De kortste weg is lang genoeg

Velen hadden het ook deze keer weer goed. Uit alle goede inzendingen hebben we drie prijswinnaars gekozen die 
ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor het culinair muziekfestival Opperdepop in Bergschenhoek. De 
prijswinnaars zijn: Jaap Schouten, Marina Vrolijk en F.A. van de Pol.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. 
We mogen vijf exemplaren weggeven van het boek ‘Rotterdam 
Feijenoord, Noordereiland in de 20e eeuw’  van Tinus en Bep de 
Does.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending 
bij ons binnen is voor donderdag 5 augustus 12.00 uur. Stuur 
uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen 
op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. soort waterijsje; 7. financiële uitkering; 12. afslagplaats bij golf; 13. deel van een schip;
14. gevangenis; 15. klein kind;  17. proper en schoon; 19. tafelgast; 21. familielid; 22. elektrisch geladen
deeltje; 24. past op ieder potje (crypt.); 27. dun en mager; 28. Europeaan; 30. raad voor economische
aangelegenheden (afk.); 31. een en ander (afk.); 32. iedere; 33. waadvogel; 35. glad van oppervlakte
(effen); 37. meisjesnaam; 38. Europese vrouw; 41. afstammeling; 42. opmerkzaam en toegewijd; 44.
evenzo (Lat.); 46. de gehele filmploeg; 47. afbeeldingsformaat; 48. cijferlijst op school; 49. delfstof; 50.
hieltje van de ham; 52. melkklier; 54. onbrandbaar gevaarlijke stof; 56. Duitse tv-zender; 58. zeventallig
orkestje; 61. mollengang; 62. gemeentepils; 64. rivier in Engeland; 65. zachte metaalsoort; 67. dran-
kenbuffet; 68. niet glanzend; 70. bladader; 72. sporenplant; 73. met fijn zand gevulde tijdmeter; 76. ont-
kenning; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. zangvogel; 79. effen en vlak; 81. oude lengtemaat; 82.
schrijfgerei; 83. slot (afloop); 84. kloosterzuster; 86. luchtpijpje voor zwemmers; 87. schoolvak.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. militaire rang (afk.); 3. sterk ijzerhoudende grondsoort; 4. ver-
driet; 5. spotnaam voor Amerikaan; 6. bewijs van eigendom; 7. broekdraagband; 8. snijwond; 9. kever;
10. paardenslee; 11. plaatselijke taal; 16. boerderijdier; 18. Europeaan; 20. uitroep van berusting; 21.
schil of vel; 23. wrede romeinse keizer; 25. palmmeel; 26. figuur uit Shakespeare; 27. zoekmachine op
internet; 29. trammelant; 32. plaats in België; 34. harddrug (afk.); 36. luchthaven; 37. godin van het
onheil; 39. babysit; 40. alvorens (begin); 42. Amsterdamse dierentuin; 43. begrip of besef; 45. omslag
voor papieren; 46. barbaars en wreed; 51. Europeaan; 53. plechtige belofte; 54. gift aan een arme; 55.
knapperig; 56. karakter; 57. proefopname; 59. deel van de voet; 60. gezellig dineren; 62. niet vast op de
benen; 63. spreekzanger; 66. familielid; 67. kerkelijke straf; 69. ogenblik; 71. klein hert; 73. metaalsoort;
74. inwendig orgaan; 75. slank en tenger; 78. op grote afstand; 80. gesloten; 82. rivier in Italië; 85. de
onbekende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

DOR-kranten af te halen
Ik heb veel exemplaren van De Oud-
Rotterdammer, die gratis opgehaald 
kunnen worden. Belangstelling? Mail 
naar happyhippy@hotmail.com

mevr. C. Loakman

Boswachters zoeken
vrijwillige boswachters
De boswachters van Natuurmonumen-
ten in de regio Rotterdam en Midden-
Delfland zijn op zoek naar vrijwillige 
boswachters, die willen helpen bij 
drukbezochte plekken op het Rotter-
damse platteland. Er komt steeds meer 
natuur bij rond de stad. Naast veel 
vogels trekt dat ook veel bezoekers 
aan en dat is fantastisch. We willen 
graag iedereen ontvangen en ons pu-
bliek welkom heten. Daarom zijn we 
op zoek naar veel vrijwilligers. Bent u 
gastvrij en houd u van de natuur, meld 
u bij boswachter Natascha Hokke. Zij 
is bereikbaar via n.hokke@natuurmo-
numenten.nl

Suzanne Willemse
Suzanne Willemse woonde in de jaren 
‘67/’69 op de ‘s Gravendijkwal 154d 
in Rotterdam en was tezelfdertijd 
leerlinge aan de Sint Lucia Kleuter 
Kweekschool. Dit weet ik, doordat ik 
twee agenda’s van haar gevonden heb. 
Derhalve zou ik graag met haar of met 
wie haar kent in contact komen.

D.W.N. Mout
dwnmout@gmail.com

Wie wil vertellen over graan-
elevator?
Het Maritiem Museum Rotterdam wil 
graag meer weten over het werken in 
de haven. Speciale belangstelling gaat 
uit naar de overslag van agribulk tus-
sen zeeschepen en de binnenvaart met 
elevatoren, omdat het Maritiem Mu-
seum de laatste werkende graaneleva-
tor ter wereld bezit. Voor de nieuwe 
presentatie in deze graanzuiger zijn 
we op zoek naar mensen die met deze 
bijzondere vaartuigen annex machines 

hebben gewerkt of er in hun werk mee 
te maken hadden. Bijvoorbeeld als 
stuurman of kapitein van een zeeschip.
Wie werkte er met een graanelevator? 
Wat werd anders toen de graaneleva-
tor verdween? Wie wil zijn of haar 
eigen verhalen delen met het Maritiem 
Museum Rotterdam? De interviews 
gaan behoren tot de museumcollectie, 
zodat we ook over 100 jaar nog weten 
hoe het was met een graanelevator 
te werken. Wij horen daarom graag 
van u. U kunt een bericht sturen naar 
havenverhalen@maritiemmuseum.nl, 
graag vóór 1 september 2021.

Hometrainer gezocht
Gezocht voor een revalidatieperiode 
van ongeveer drie maanden een een-
voudige home(fiets)trainer. Omgeving 
Capelle aan den IJssel.

A.M. Kuster
Capelle aan den IJssel
06-18576628

64-2 Breda
In de zomer van 1964 was ik in Breda in militaire dienst. Deed de opleiding 
radiotelegrafist. Ik ben op zoek naar Domus? Haze (staand op de foto). Hij 
woonde toen op de Lepelaarsingel in Rotterdam en werkte hiervoor bij Brunott 
als horlogemaker. Hij voetbalde bij Overmaas.

Kees Rietveld
k-rietveld@live.nl

Rotterdam-Zuid
Dorpsweg 74
3083 LD Rotterdam
� 010 - 480 30 01

Rotterdam-Centrum
Hoogstraat 197
3011 PM Rotterdam-Centrum
� 010 - 302 05 51

GRATIS TAXATIE 
VAN GOUD, 

ZILVER EN MUNTEN
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73 66 29 11 49 87 79 52 7 65 18 83 16

39 4 5 68 82 44 58 46 50 35 86 21 53 26 19 43

Horizontaal 1. soort waterijsje; 7. financiële uitkering; 12. afslagplaats bij golf; 13. deel van een schip;
14. gevangenis; 15. klein kind;  17. proper en schoon; 19. tafelgast; 21. familielid; 22. elektrisch geladen
deeltje; 24. past op ieder potje (crypt.); 27. dun en mager; 28. Europeaan; 30. raad voor economische
aangelegenheden (afk.); 31. een en ander (afk.); 32. iedere; 33. waadvogel; 35. glad van oppervlakte
(effen); 37. meisjesnaam; 38. Europese vrouw; 41. afstammeling; 42. opmerkzaam en toegewijd; 44.
evenzo (Lat.); 46. de gehele filmploeg; 47. afbeeldingsformaat; 48. cijferlijst op school; 49. delfstof; 50.
hieltje van de ham; 52. melkklier; 54. onbrandbaar gevaarlijke stof; 56. Duitse tv-zender; 58. zeventallig
orkestje; 61. mollengang; 62. gemeentepils; 64. rivier in Engeland; 65. zachte metaalsoort; 67. dran-
kenbuffet; 68. niet glanzend; 70. bladader; 72. sporenplant; 73. met fijn zand gevulde tijdmeter; 76. ont-
kenning; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. zangvogel; 79. effen en vlak; 81. oude lengtemaat; 82.
schrijfgerei; 83. slot (afloop); 84. kloosterzuster; 86. luchtpijpje voor zwemmers; 87. schoolvak.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. militaire rang (afk.); 3. sterk ijzerhoudende grondsoort; 4. ver-
driet; 5. spotnaam voor Amerikaan; 6. bewijs van eigendom; 7. broekdraagband; 8. snijwond; 9. kever;
10. paardenslee; 11. plaatselijke taal; 16. boerderijdier; 18. Europeaan; 20. uitroep van berusting; 21.
schil of vel; 23. wrede romeinse keizer; 25. palmmeel; 26. figuur uit Shakespeare; 27. zoekmachine op
internet; 29. trammelant; 32. plaats in België; 34. harddrug (afk.); 36. luchthaven; 37. godin van het
onheil; 39. babysit; 40. alvorens (begin); 42. Amsterdamse dierentuin; 43. begrip of besef; 45. omslag
voor papieren; 46. barbaars en wreed; 51. Europeaan; 53. plechtige belofte; 54. gift aan een arme; 55.
knapperig; 56. karakter; 57. proefopname; 59. deel van de voet; 60. gezellig dineren; 62. niet vast op de
benen; 63. spreekzanger; 66. familielid; 67. kerkelijke straf; 69. ogenblik; 71. klein hert; 73. metaalsoort;
74. inwendig orgaan; 75. slank en tenger; 78. op grote afstand; 80. gesloten; 82. rivier in Italië; 85. de
onbekende (Lat. afk.).

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

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Renesse veranderingen in de 
20e eeuw

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