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Al 52 jaar talent scouten voor Sparta
René de Hoon, scout bij Sparta, heeft als lijfspreuk: ‘TIMS’
wat staat voor: Techniek,
Inzicht, Mentaliteit, Snelheid.
“Als die onderdelen goed zijn,
kunnen we bijna zeggen dat
we ‘beet’ hebben”, zegt de nu
77-jarige. “Maar geloof me,
er komt nog veel meer bij
kijken.” En hij kan het weten,
want René is inmiddels 52
jaar scout.
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Als 14-jarige werd René in 1958 lid
van Sparta. Elf jaar later, in 1969,
werd hij lid van het jeugdbestuur,
waarin hij diverse functies had. Hij
was ook elftalleider en trainer, maar
vooral scout. Vijftig jaar lang en
voor die 50 jaar trouwe dienst kreeg
hij twee jaar geleden uit handen van
technisch manager Henk van Stee
het beroemde Delftsblauwe bord van
Sparta.
Tips
In de beginperiode had hij binnen Sparta vooral te maken met de
bestuursleden Theo Ouwendijk, vader
van de ‘Ouwies’, en Hans Sonneveld.
Hij werkte met een team van scouts en
die namen de diverse tips door.
“Mooi verhaal was dat Sonneveld
mij vroeg eens te gaan kijken bij
Oud-Beijerland, omdat hij getipt was
over ene A. van Tiggelen. Ik erheen
en zag de club spelen met een volledig
onzichtbare Van Tiggelen. Ik begreep
niet dat ik daarnaar moest gaan
kijken.”
Geen wonder, want dit was niet de
Adri die later met het Nederlands
elftal Europees kampioen zou worden.
“Later bleek dat het zijn neef was, die
ook in het eerste speelde”, lacht René.
“Adri was geblesseerd, geloof ik.” Het
is nog wel goed gekomen. Adri, bijgenaamd ‘de spijker’, werd Spartaan,
speelde daarna bij FC Groningen,
Anderlecht en PSV en werd coach van
Sparta en ook een poos scout.
Verguisd
Scout zijn bij een club in het betaald
voetbal is een vaak verguisd vak.
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‘Rood Wit is onze glorie’.”

René de Hoon en zijn Delftsblauwe Sparta bord (foto: Archief Sparta)

Als een ploeg geen nieuwe talenten
aantrekt, is dat zijn schuld. Zegt
men… De praktijk is anders, scouts
weten echt wel wat er te koop is in de
voetbaltalentenwereld. Te koop, dat
is het punt. Of de club daar geld voor
heeft is een ander punt.
“Als scout ga ik echt niet kijken of er
bij Barcelona nog iets in de etalage
staat. Onhaalbaar! Je gaat naar het
amateurvoetbal of gaat achter een tip
aan. Je kijkt ook in het betaald voetbal
naar spelers waarvan het contract
aﬂoopt. Maar dan toch blijven de
mogelijkheden klein. Daarom ben ik
op verzoek van het jeugdbestuur begin
jaren zeventig gaan scouten bij de
jongeren. Dat gebeurde in die tijd nog
niet. We hadden ook geen info via het

internet. Ik ging vroeger op maandag
naar de bibliotheek om de Rotterdamse, de Haagse en de Leidse kranten
uit te pluizen. Zo zag ik bijvoorbeeld
dat ene Glen Helder vrijwel wekelijks
scoorde bij het Leidse Roodenburg. Ik
ging hem bekijken en haalde hem naar
Sparta. Een geweldige voetballer, die
het goed heeft gedaan, maar helaas later het verkeerde pad is opgegaan door
zijn gokverslaving. Zo zie je maar;
TIMS staat voor het goede, maar er
kunnen ook valkuilen zijn.”
Naar de overzijde
Tipgevers zijn ook belangrijk en die
zijn overal. Langs het veld, maar ook
in de kroeg. Ik kreeg tijdens een toernooi in Groningen een tip van betaald

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

www.biemans-uitvaart.nl

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

voetbalscheidsrechter Cees Bakker uit
Dordrecht. Hij wees mij op Juul Ellerman van EBOH. Geen slechte tip dus.
Juul haalde het Nederlands elftal.
René ruilde zijn eerste liefde Sparta
een periode voor die andere rood witte
club aan de overzijde van de Maas;
Feyenoord. Hij werkte daar als scout
samen met o.a. Michel Beukers, maar
bleef gewoon lid van Sparta. “Het
was in de tijd dat er bij Sparta meer
bezuinigd moest worden en ook kostenposten als scouting werden onder
de loep genomen. Scouts als Cees van
de Munnik en ik moesten stoppen.
Jammer, maar toen logisch en ik heb
bij Feyenoord enkele jaren prima
gewerkt. Daarna kon ik gelukkig,
met opgeheven hoofd terug naar mijn

Ballotagecommissie
Nog even terug naar dat scouten bij
jongeren. Tegenwoordig kijken clubs
al naar achtjarigen. Vroeger kon je pas
lid worden als je 12 jaar was. ‘Ome’
Dirk Nijs zei eens: “Op hun verjaardag stonden ze al voor de deur van
onze secretaris van De Musschen. Als
ze nu 12 worden, hebben ze er vaak al
geen zin meer in.”
“Ja, de tijden zijn nou eenmaal veranderd”, weet ook René. “Ik wilde lid
worden van Sparta en moest voor de
ballotagecommissie verschijnen. Wat
doet je vader voor werk was één van
de vragen. Ik speelde zelfs een proefwedstrijdje voor trainer Piet de Visser
om te kijken of ik wel iets was voor
Sparta. Als zo’n ventje acht jaar is, zie
je echt nog niet of het een potentiële
eerste elftalspeler is. Maar als zo’n
clubje jongeren goed wordt begeleid,
werk je wel aan TIMS, met name aan
Mentaliteit”, blijft René de Hoon bij
zijn lijfspreuk.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

YOEK
WEER
BINNEN
Middenbaan 93, Barendrecht
T 0180 - 453111
453111
Tel.
www.zegmaarmar.nl
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PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen
Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

DAG & NACHT BEREIKBAAR!

06-27876234

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

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

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

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

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

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

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

Bildtstar
5 kilo

€ 4,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Sinds 1926 een begrip in Rotterdam en wijde omgeving:

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

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Broekenpaleis
Gespecialiseerd in

HERENKLEDING

XL!

Voor al uw casual kleding
met merken zoals Casa Moda,
Pioneer, LaCoste en Pierre Cardin.
Ook voor al uw overhemden,
kostuums, colberts, jeans, shirts,
truien, pantalons etc.
Ook voor al uw lengtematen.

010 - 24 29 810

Pretorialaan 21-23
Rotterdam zuid

010-4856448

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

t/m

GROTE MATEN 9x

Zo gunnen we spullen een
tweede leven.

Bel 0180-820244

Het

kringloopwarenhuis

Ongeacht waar u verzekerd bent

www.hetbroekenpaleis.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Waar is hier de nooduitgang?
Na het vallen van de muur in Duitsland had ik, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
genoeg tijd om te reizen. Veel landen waarvan ik in mijn jonge jaren nooit had kunnen dromen ze
ooit te bezoeken, bleken opeens tot de serieuze mogelijkheden te behoren. En tijdens iedere reis
gebeurt er wel iets dat later het vertellen waard is.
Zo maakte ik eens een rondreis
met een bus langs de grote steden
van (voorheen) de Oostbloklanden.
Achtereenvolgens bezocht de groep
bezienswaardigheden in de grote
steden van Oost-Duitsland, Polen,
Tsjechië en Hongarije. Op de terugweg was Oostenrijk aan de beurt. We
zouden een paar nachten in een hotel
in Wenen overnachten. De buschauffeur vertelde dat het te bezoeken hotel
eigendom was van ons reisbureau.
Speciaal voor de Hollandse gasten was
er permanent een Hollandse hostess
aanwezig. Wij werden bij aankomst
verwelkomd en kregen de indeling
van de kamers. Daarna zou de hostess
in een bijeenkomst de groep inlichten
over het programma. Tevens kon de
vijftig personen grote groep over
onduidelijkheden vragen aan haar
stellen. De hostess verontschuldigde
zich dat er in het drie verdiepingen
hoge hotel werkzaamheden werden
verricht, wat enig ongerief zou kunnen
veroorzaken. Maar dit werd voorlopig
als kennisgeving aangenomen. Blij
dat we na een lange reis eindelijk
weer in een ordentelijk hotel konden
overnachten, nam ieder zijn kamer-

CCtje

sleutel in ontvangst en ging op zoek
naar de opgegeven kamer. Maar op
weg naar de kamer bleek al direct dat
we geen gebruik konden maken van
de buiten dienst zijnde trap. Iedereen
moest noodgedwongen met drie of
vier personen gelijk in een kleine lift
naar zijn verdieping.
Ratten in de val
Toen rees bij mij al het angstige vermoeden dat deze situatie niet helemaal
jofel was. Na lang wachten ben ik op
de derde etage bij onze kamer eerst
even gaan kijken bij die bewuste trap.
Inderdaad, die was in reparatie; er
was een groot gapend gat. Daar kon
niemand gebruik van maken. Dus
bij brand of uitval van de lift zaten
we als ratten in een val. Bordjes met
informatie wat te doen in momenten
van onveiligheid ontbraken of waren
aan het oog onttrokken. De koffers
ongeopend in de kamer gelaten en een
beetje ontdaan ging ik voor opheldering naar de bijeenkomst. Van diverse
gasten had ik ook al bezwaren over de
situatie gehoord.
Bij het welkomstwoord stak de hostess
haar goed ingestudeerde verhaal af.

Geen speld tussen te krijgen. Aan het
eind was er gelegenheid vragen te
stellen. Nou, die waren er wel. Dus
toen ik aan de beurt was, vroeg ik
netjes of zij mij kon vertellen waar
de nooduitgangen in het hotel waren.
Want bij brand wordt de lift als eerste
stilgelegd en de trap konden we niet
gebruiken. Dus konden we alleen naar
het dak vluchten of uit het kamerraam
op het binnenterrein springen.
Zij reageerde als door een wesp gestoken, verschoot van kleur en werd heel
boos op mij. Zij voelde zich, omdat zij
geen afdoende antwoord op die vraag
kon geven, in haar autoriteit aangetast.
Wat ik in haar situatie, in het bijzijn
van zoveel gasten, best kon begrijpen. Maar zij moest even later in een
twistgesprek na enig gedraai bekennen
dat de situatie was zoals ik hem had
geschetst en er geen nooduitgangen
waren. Maar volgens haar hoefden we
ons echter niet druk te maken, want in
het eeuwenoude hotel was nog nooit
brand geweest. Met dit antwoord
nam ik uiteraard geen genoegen en
verlangde toch een veiliger kamer.
Volgens haar waren alle kamers bezet,
dus kon zij niet aan die wens voldoen.

Een van de belangrijkste bordjes in een gebouw...

Waarop ik nog tijdens de bijeenkomst
haar beloofde dat ik niet meer naar de
kamer op driehoog zou gaan, maar de
nacht zou doorbrengen op een bank
in de restauratie. Niet netjes, maar ik
had haar wel voor een onoverkomelijk
blok gezet.
Plotseling verscheen de eigenaresse
van het hotel. Zij had het hele gesprek
gehoord. En vond dat mijn plan het
aanzien van haar hotel geen goed
deed. Ze kwam met een oplossing. Zij
bood mij een keurige tweepersoonskamer op de eerste etage aan, met
eventuele vluchtmogelijkheid over de
overkapping van het buitenterras. Na
overleg met mijn vriendin hebben we
de kamer aanvaard. Het lijkt mij logisch dat de relatie met de hostess niet
al te hartelijk is geworden. Mij is nog
wel bijgebleven dat door dit voorval

een duidelijk tweedeling in het gezelschap ontstond. Voorstanders waren
ook niet blij met de situatie, maar
waren verheugd met de aandacht voor
de veiligheid. Een alleenstaande man
in de groep vertelde dat hij op zulke
reizen altijd een opgerold eindje touw
met bevestigingsmiddelen in zijn koffer meenam. Anderen vonden dat de
goede sfeer in de groep door mij was
aangetast en waren minder enthousiast. Het zij zo. Moraal bij dit verhaal:
op de eindreis, bij het betrekken van
het laatste hotel in midden Duitsland,
besteedde de groep opvallend meer
aandacht aan de voorschriften en
vluchtmogelijkheden ter plaatse.
M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Rare tijden

Het is natuurlijk wel een open deur intrappen, je zou het ook een platitude kunnen noemen, en er bestaan mensen die je verbieden het te
zeggen, die gaan daar blijkbaar over, maar wat zijn we een rare tijden
aan het beleven, vindt u niet?
Ik vroeg me onlangs zelfs af of ik later, als
ik oud ben, me deze tijd zal herinneren als
een tijd die zó bijzonder was dat ik blij zal
zijn dat ik hem heb meegemaakt. Dat ik
deze tijd zal herinneren als eigenlijk een
verrekt interessante tijd.
Denk alleen maar eens aan wat er op dit
ogenblik allemaal in Afghanistan gebeurt.
Dat is toch nauwelijks te geloven. De Amerikanen zijn wel niet de enige grootmacht
die er bakzeil moet halen, dat is de toen
overmachtige Engelsen ook overkomen in
de negentiende eeuw. In de jaren tachtig
van de vorige probeerde de Sovjetunie het
land er onder te krijgen. (Laten wij niet
vergeten dat de zogenaamde Moedjahedin,
de voorlopers van die leuke jongens van de
Taliban, toen volop gesteund en bewapend
werden door de VS.) Na een jaar of tien
hielden de Russen het voor gezien en dropen met bebloede koppen af. Toen werden
de mensen die hun horloge nog op driehonderd jaar geleden hebben staan de baas.
Maar toen het land een schuilplaats werd
voor meneer Bin Laden en zijn gespuis,

en er op een kwaaie dag twee vliegtuigen
door het World Trade Center van New York
vlogen, (je hoort wel eens beweren dat
Islamisten eigenlijk net zoiets zijn als mensen van de Zwartekousenkerk, maar eerlijk
is eerlijk, die hebben nooit met vliegtuigen
door gebouwen heen gevlogen), toen besloten de Amerikanen dat ze van Afghanistan een democratie gingen maken. Dat ze
toch elke keer denken dat zoiets mogelijk
is verbaast mij hogelijk. Maar Bush junior
dacht dat het een fluitje van een cent zou
zijn, nou ja, we konden toen niet weten dat
er nog veel gekkere Republikeinse presidenten mogelijk zouden zijn.
Nederland deed ook een duit in het zakje,
wij gingen bijvoorbeeld politieagenten
opleiden, nadat we Groen Links hadden
beloofd dat die agenten wel wapens kregen
maar nergens op mochten schieten, of
zoiets. Twintig jaar en honderden miljarden
verder houden we het met z’n allen voor
gezien en verlaten wij de tent. Nederland
zit meteen met het enorme dilemma of we
de Afghanen die ons daar hebben geholpen
nu op onze beurt gaan helpen of dat we

ze laten barsten. Het is wel niet helemaal
hetzelfde als Srebrenica maar het lijkt er
wel verdomd veel op. Land van kruideniers, met mijn oprechte excuses aan alle
kruideniers. En als je dan die Taliban ziet!
Een stelletje struikrovers, die op de een of
andere manier over een door de Amerikanen met modern oorlogstuig overladen
leger heen lopen. Die arme Joe Biden krijgt
het nu allemaal voor zijn kiezen, maar is
het zoveel gevraagd om zèlf ook een beetje
voor je vrijheid en je land te vechten?
De terugtrekking van de troepen was
trouwens ingezet door Trump. (Zelfs in een
kwaliteitskrant als de Volkskrant lees ik regelmatig “vijfduizend troepen” of “zoveel
troepen zijn ingezet”; dat is fout. Dat is
slecht vertaald Engels. In het Nederlands is
het zoveel MANSCHAPPEN, ik dank u.)
Om nog even in Amerika te blijven, ik zal
later met nog altijd veel ontzetting terug
denken aan een paar maanden geleden
toen ik het Trump-gepeupel het Capitool
in Washington zag bestormen. Ik had toch
nooit gedacht dat ik dat ooit in mijn leven
zou aanschouwen. En dat wordt nu door
bepaalde figuren, die hun leven te danken
hebben aan de inzet van de veel te schaarse
politie, goed gepraat! Lust u nog peultjes?
Maar dat ik het nog mee zou maken dat

Louis van Gaal voor de derde keer bondscoach zou worden dat is nog misschien
het wonderbaarlijkste. En hij was het
weer helemaal hè, op die persconferentie.
Hij noemde de Telegraaf een “krantje”.
Niemand durft dat. Hij wist ook niet “wie
het dan zou moeten doen als hij het niet
deed”. Heerlijk. En ik meen het, hoor. In
die verrotte wereld van dat betaald voetbal
een man te zien, eerlijk en recht door zee,
een verademing.
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ARTIHOVE waar kunst en emotie in harmonie, beeldend, samenkomen
In onze internationaal gerenommeerde kunstgalerie kunt u kunstobjecten en kunstgerelateerde
geschenken aankopen. De galerie ligt op ons mooie landgoed Vidaa met artistieke beeldentuin
omringd door prachtige flora en fauna.
Hier kunt u in een serene omgeving wandelen en inspiratie opdoen.
De sfeervolle binnen- en buitenruimtes van ons landgoed lenen zich tevens bij uitstek voor
o.a. bruiloften, vergaderingen en samenkomsten.
U vindt Artihove op slechts 10 minuten rijafstand van Rotterdam.

� � ��� ��� ����� � � � ���

“De trotse vrouw” sculptuur van Corry Ammerlaan

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl

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

EEN RELATIE
NIET VOOR HEEL EVEN,
MAAR VOOR HET LEVEN

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

>
>
>
>
>

Of 088-0221900 (overige regio’s)

va. € 1750,- All-In

De hoogste slagingskans
met persoonlijke bemiddeling

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

www.mens-en-relatie.nl

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

>
>
>
>

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

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

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

Nieuw bij gewoon de grootste in
klassieke meubelen zijn de
programma’s Bolzano en Trentino.
Beide met veel leuke kleine vitrines
en salontafels met glas.
Kijk even op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.
� �������������� ����������������������������� � ��� ��� �������������

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
9.6
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
� �� ������ ����� ��� � ������������� ������������������������ � ���� ���� ����������������������������� �������������� � � �����������
voor een persoonlijk gesprek.
Lid van

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

Goetzee
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Nr. 248

Dieren Blijdorp liepen tussen bezoekers
Op de Ken je dit nog-raadfoto van vier weken geleden kwam een beperkt aantal
reacties, maar leuk van inhoud. Ze schetsen een Diergaarde Blijdorp zoals het
er daar vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, aan toeging. Deze raadfoto
werd gemaakt in september 1987. De band tussen bezoekers en dieren was letterlijk heel ‘close’ om het eens in het Engels te zeggen. Je kon een aantal dieren
zomaar aanraken. Zoals de olifant op de foto. Diverse mensen herkenden in de
terrasbezoekers familieleden trouwens. Een blik in het verleden van nog steeds
één van de leukste attracties van Rotterdam.
Iris Vogelaar-den Outer: “Dit speelt natuurlijk
in Diergaarde Blijdorp. Met ons gezin brachten
wij in die tijd ook een bezoek aan de dierentuin.
Een hele onderneming, aangezien we een groot
gezin hadden en met de bus naar Rotterdam
moesten reizen. Het werd een heel leuke dag.
Voor mij helemaal. Ik mocht een ritje op de rug
van een olifant maken. Heel hoog zat ik er toch
een beetje benauwd, maar ook trots bij, zoals
te zien op bijgaande foto (rechtsonder/red.). Ik
kan nu nog de ruwe huid van de olifant voelen.
Tot op de dag van vandaag goed om aan terug te
denken. Blijdorp is sowieso een familiedingetje
geworden, aangezien mijn broer Aad en schoonzus Yvonne er jarenlang werkten.”

waar twee apen de lunch aten van een bord en
uit een beker dronken. Die ene aap heette Ernst.
Hoe die andere heette, weet ik niet meer.”

Sandra Smit: “Naar mijn idee is dit het terras
voor de Rivierahal, nabij de oude ingang en de
ﬂamingo- en ooievaarsvijver. Op een terrein
iets verderop liep oppasser Van der Bijl met een
olifant rond en als je wilde mocht je op de rug
zitten en werd er een stukje met jou op zijn rug
rondgereden. Dat heb ik ook gedaan. Mijn zusje
mocht ook, maar zij durfde niet. Toen ze later
naar de lagere school ging, zat daar ook Ria van
der Bijl op, die nog vriendin werd van mijn zus
Mieke Smit. Helaas is Ria jong overleden, bleek
later op een reünie van Daltonschool De Margriet, waar mijn broer en zus op hebben gezeten.
Wij gingen in die tijd veel naar de Diergaarde.
Ook was er een grote kooi die neergezet werd

Sjaak van Vliet: “Een plaatje zoals op jullie Ken
je dit Nog-foto van Diergaarde Blijdorp zou nu
niet meer kunnen. Dieren die zomaar tussen de
mensen liepen. Vroeger kwam dat wel vaker
voor. Ik herinner me ook een schildpad die over
de paden liep. En ritjes op een olifant. Maar
sinds de narigheid met de aap Bokito, die een
vrouw aanviel, is dat rechtstreeks contact met de
dieren eigenlijk grotendeels taboe. Ik herinner
me nog wel dat ik als jochie ooit een favoriete
dwergpinguin had. Die zat met z’n maatjes in
het buitenverblijf, vlakbij de oude ingang van
Blijdorp. Het leuke was dat hij helemaal niet
bang van mensen was. Waar de andere pinguins
er vandoor gingen als de mensen dichtbij kwa-

G. Verheij-Verschoor: “Natuurlijk, het kan
niet anders, dit is Diergaarde Blijdorp. Ik stuur
hierbij een foto van onze opoe Verheij. De
datum waarop de foto is genomen, is me niet
bekend. Het zal misschien in de jaren veertig
zijn geweest. Ik kan het niet meer bij een van
de kinderen navragen, want ze zijn er niet meer.
Maar het was echt iets voor opoe om een ritje te
maken op een olifant. Zelf herinner ik me nog,
dat er een schildpad door de diergaarde liep. Wat
een tijd!”

Ken je dit nog? Nr. 250

Ken je dit nog? De gebeurtenis op de raadfoto van deze keer speelde zich af in 1986. Het betrof een
déﬁlé. Maar waarvoor? Weet u het nog? Was u er wellicht bij? Heeft u er herinneringen aan of aan het
doel waarvoor het werd gehouden? Wij zijn weer heel nieuwsgierig naar uw anekdotes, verhalen en
herinneringen. Schrijf ze ons, zodat we ze kunnen delen met alle andere lezers. Schrijf naar: info@
deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.

men, ging hij juist naar de mensen toe. Je kon
‘m zelfs over z’n kopje aaien. Hij had aan één
van z’n vleugels een nummer. Volgens mij was
het nummer 69, maar dat weet ik niet helemaal
zeker. Wij noemden hem Pietje.”
Anna Garcia Santamaria: “In de krant van 27
juli 2021 jaargang 17 nr.15 staat een foto nr.248
met een olifantje. Die mevrouw in de rolstoel is
mijn moeder. Het was denk ik een uitje van het
verpleeghuis Slingendael. Ik denk zo’n dertig
jaar geleden.”
Mia Rademaker: “Ja natuurlijk, dat was Bernhardine, het eerste olifantje dat in een Nederlandse dierentuin werd geboren. Ik weet niet
meer waarom, maar zij moest eenmaal per dag
wandelen door de
dierentuin. Misschien
hadden ze toen
nog niet zo’n groot
verblijf. Toen onze
dochter Saskia in
1985 werd geboren,
was Bernhardine
ruim een jaar. Zodra
onze dochter kon zitten, namen we haar
een dagje mee naar
Blijdorp en kwamen
Bernhardine tegen.
Toen was onze klein
meid nog nergens
bang voor, want het
olifantje was toch
wel erg dichtbij. Nu
is onze dochter 35 en
nog steeds geïnteresseerd in de natuur
en dieren, hoewel
hamsters en schildpadden haar voorkeur
hebben!”
Els Waarschoot:
“Voor dit olifantje
kwamen wij speciaal
uit Antwerpen
naar Rotterdam
om te kijken. Het

was de nakomeling van Irma en Ramon en ze
heette Bernhardine. Ze werd in 1984 geboren
en heel Nederland, en ook ik als Vlaming en
mijn vriend, waren er gek op. Voor wie echt in
olifanten is geïnteresseerd: in het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam staat het opgezette
skelet van de olifant Ramon, de vader van
Bernhardine. Het was een Aziatische olifant. Hij
overleed in 1998. Ze bewaren in het Natuurhistorisch ook een drol van hem! Bernhardine
kreeg inmiddels zelf twee jongen, nadat ze was
uitgeleend aan een dierentuin in Duitsland. Die
jongen zijn echter allebei gestorven.”

Opoe op de olifant
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ZONDER ZORGEN VER

HUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klussen
service
 Verhuis
liften verhuur
 Verhuiz
ingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u
hierin te begeleiden.

Wilt u nog
even

er
lekkeen
eerdere krant
teruglezen?

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00
Telefoon 010 - 707 15 40
Mobiel 06 - 41 85 79 21

24 uur per dag bereikbaar

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

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Tel.: 010-4194010

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

Deze is ook
online te bekijken!
www.deoudrotterdammer.nl

RIJNMOND
POSTZEGEL- en MUNTENVEILING
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl
www.rynmond.com

Onze volgende 85ste veiling wordt gehouden op
3 en 4 december 2021
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 23 oktober.Uw verzameling
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s)
op ons kantoor is gratis (na afspraak).
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is .
Op de 84ste veiling in Juni werden enorme prijzen gehaald.
Oorzaak (vermoedelijk) de Covid-crises. Mensen gaan niet op vakantie
en willen "postzegelen". Nu is het moment om in te leveren.
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf
brengen.
DRINGEND GEZOCHT CHINA
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN
VOORMALIGE KOLONIËN.

Ook aankoop mogelijk of indien
gewenst ter veiling met
RENTELOOS VOORSCHOT.

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen
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Termijn aangifte erfbelasting
en belastingrente

aanslag hoger dan betaalt u slechts
belastingrente over het meerdere.

Uit de praktijk
Sommige nalatenschappen zijn een
echte uitdaging; vooral die waar de
overledene een verzamelaar is geweest.
U mag daarbij aan de persoon denken
die alle kranten van de afgelopen 20
jaar keurig netjes opgestapeld heeft
bewaard, maar dan wel zo dat je nog
nauwelijks kunt bewegen in het huis.
U mag ook aan de persoon denken die
poppen verzamelt, herstelt en koestert
zodat ze werkelijk overal in huis te
vinden zijn. Maar u mag ook denken
aan de man die van hout wel honderd
miniatuurvoertuigen heeft gemaakt of
de verzamelaar van auto’s of brommers.
Of aan mannen (en vrouwen) die later
altijd nog wel iets denken te kunnen gebruiken De uitdaging van de nabestaanden én van ons is om die verzameling
weer een passende nieuwe bestemming
te geven. Helaas lukt dat niet altijd helemaal. Een aantal bijzondere exemplaren
uit de verzameling vindt zijn weg wel,
maar wat te doen met de rest? Tot nu
toe lukt het ons eigenlijk steeds om ook
die puzzel naar tevredenheid op te lossen. De woning vol kranten ruimen we
leeg en met wat geluk krijgen we nog
wat oud papierwaarde terug. Musea zijn
vaak wel geïnteresseerd in (een deel)
van de verzameling en soms slaan familieleden de verzameling op op zolder
(om hem daar uiteindelijk toch te laten
verstoffen). Een tip voor verzamelaars:
beschrijf de verzameling. Beschrijf
per item wat het is, de leeftijd, model
en zeldzaamheid en waarde. Het helpt
nabestaanden en de afwikkelaar van de
nalatenschap.

In verband met het overlijden van onze zus hebben
wij bericht gekregen dat we
aangifte erfbelasting moeten
doen. Ik heb begrepen dat
de termijn hiervoor 8 maanden is; dit klopt ook met de
datum die de Belastingdienst
noemt. Nu lukt het ons waarschijnlijk niet om dit op tijd
te doen. Wat kunnen we nu
het beste doen?
De termijn waarbinnen u aangifte erfbelasting moet doen, is inderdaad binnen acht maanden na overlijden. Of u
nu een brief heeft ontvangen van de
Belastingdienst met het verzoek om
aangifte erfbelasting te doen of niet,
ook als u zelf het vermoeden heeft dat
u meer uit de erfenis ontvangt dan de
vrijstelling (€21.282 voor kinderen
of €2.244 voor derden, waaronder
zussen en broers) dan moet u toch
aangifte doen. De brief van de Belas-

Boedelbeschrijving
Een boedelbeschrijving na overlijden
opmaken is niet de volledige inboedel
en huisraad inventariseren, maar het
in kaart brengen van de verschillende
bezittingen en schulden. Dus wel de
woning, bankrekeningen, auto en
waardevolle zaken uit de inboedel,
maar niet het aantal theelepeltjes en
kop en schotels. Ook schulden behoren tot de boedel; dus de hypotheek,
lening bij Wehkamp en navordering
van de Belastingdienst. Tenslotte
mag u de kosten van de uitvaart (min
uitkering verzekering) in mindering
brengen op het deel van de boedel
waar de overledene recht op heeft.
De legitieme en schenkingen
Bij het vaststellen van de legitieme
portie spelen schenkingen die kinderen bij leven hebben ontvangen een
rol. Deze moeten opgeteld worden
bij datgene wat de overledene heeft
nagelaten. Maar daarmee is de kous
niet af. De ontvangen schenkingen
en datgene wat de legitimaris heeft
geërfd of had kunnen erven moet in
mindering gebracht op de berekende
legitieme portie. Een beroep doen op
de legitieme leidt daardoor niet altijd
tot een grotere erfenis.

Zorg dat u van alle erfgenamen de namen, geboortedata, adressen en vooral
de BSN-nummers heeft, anders kunt
u niet verder met de aangifte. Zijn
er erfgenamen die in het buitenland
wonen en geen BSN-nummer hebben
dan moeten die aangevraagd worden.
Dit kost tijd dus begin daar zo vroeg
mogelijk mee dan houdt het het doen
van de aangifte (ook de voorlopige)
aangifte niet op.
tingdienst is een hulpmiddel; het geeft
u geen rechten als u deze niet heeft
ontvangen. In veel gevallen is binnen
acht maanden nog niet duidelijk waaruit de verschillende onderdelen van de
nalatenschap bestaan of welke waarde
ze hebben. Dat maakt het doen van
de aangifte erfbelasting erg lastig. Is
dat ook bij u het geval of lukt het door
omstandigheden niet om de aangifte
op tijd in te dienen dan kunt u twee
dingen doen:
U kunt uitstel vragen voor het indienen ervan. Dit krijgt u vrijwel altijd.
U moet in dat geval wel rekening

Een ei is geen ei
In veel testamenten staat dat de
echtgenoot de executeur is van de nalatenschap. Dat is op zichzelf logisch
en zinvol, maar als de langstlevende
overlijdt, is er geen executeur meer.
Zijn er kinderen, dan zullen die de
afwikkeling wel ter hand nemen,
maar bij verre familie of goede
doelen is dat lastiger. Beter benoemt
u naast de echtgenoot een tweede en/
of derde executeur zodat u altijd weet
dat uw nalatenschap in goede handen
is. Zoekt u een kundig onafhankelijk
executeur denk dan eens aan Nico
van Scheijndel en Nicole Goud van
Akto, beiden RegisterExecuteur.
Van wie is de uitvaart?
Anders dan u misschien denkt, is de
overledene degene die de inhoud en
vormgeving van de uitvaart bepaalt.
Volgens de wet moet de uitvaart
volgens de (vermoedelijke) wensen

houden met het feit dat de Belastingdienst belastingrente in rekening zal
brengen.
Lukt het u niet om tijdig aangifte te
doen, doe dan een voorlopige aangifte
erfbelasting. U gebruikt daarvoor de
gegevens voor zover u deze heeft en
doet aannames voor die zaken die
nog niet geheel duidelijk zijn. Doe dit
wel binnen de gestelde acht maanden.
Uiteindelijk doet u alsnog aangifte
voor een deﬁnitieve aanslag. Als
de deﬁnitieve aanslag gelijk is aan
de voorlopige aanslag dan betaalt u
geen belastingrente. Is de deﬁnitieve

van de overledene uitgevoerd worden. Het is daarbij altijd beter als die
wensen zijn vastgelegd. Maar zelfs
dan kunnen nabestaanden toch anders
willen. De rechter zal in het uiterste
geval toch de wens van de overledene
volgen. Als de tijd dringt en er een
discussie is, zal dit in het ergste geval
via een kort geding beslist worden.
Een legaat voor het kleinkind
Kleinkinderen hebben dezelfde
vrijstelling voor de erfbelasting als
kinderen. Die is in 2021 €21.282 per
(klein)kind. Door de kleinkinderen
met een legaat op te nemen in het
testament kunt u veel erfbelasting
besparen. Hebben niet alle kinderen
evenveel kleinkinderen, laat dan de
legaten aan de kleinkinderen ten laste
komen van de erfenis die hun ouder
ontvangt, dan zijn er geen scheve
gezichten bij kinderen die zelf geen
kinderen hebben.

Overigens is het zo dat ook bij een
tijdig ingediende aangifte erfbelasting
belastingrente in rekening kan worden
gebracht, namelijk als de aangifte niet
juist of onvolledig is en de Belastingdienst dus moet afwijken van uw
aangifte. Het is daarom verstandig om
niet te lang te wachten met het doen
van de aangifte erfbelasting.
N.B. Voor overlijdens van 1 januari
2017 tot en met 31 december 2020
berekende de Belastingdienst tijdelijk
geen belastingrente. Dit is met ingang
van het jaar 2021 weer aangepast.

Vergeet de OV-chipkaart
niet
Na het overlijden moet er veel
geregeld worden, o.a. abonnementen opgezegd en contracten
beëindigd. Meestal krijgt u wat
niet gebruikt is terug. Vergeet in
dat kader de OV-chipkaart niet.
Het saldo dat nog op de kaart staat,
kunt u eenvoudig terugvragen bij
ov-chipkaart.nl.
Varieer met vakantieplaats
De grote namen van toeristenplaatsen komen eenvoudig op in ons
hoofd. Probeer bij het boeken van
een vakantie eens een plaats die
minder voor de hand ligt of niet
vlakbij een toeristische plaats. Het
kan u veel geld schelen vanwege
lagere hotel- of campingprijzen; al
kan de reistijd iets langer zijn.
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De
WHITE CHRISTMAS AT DE DOELEN
ZONDAG 19 DECEMBER 2021 OM 11.00 UUR EN OM 19.00 UUR
Over het enorm populaire concert White Christmas at de Doelen – dat dit jaar voor de 28e keer wordt
gehouden en bijna elk jaar volledig uitverkocht is - hoeven we u eigenlijk niets meer te vertellen. Inmiddels
een muzikale traditie: sfeervol, warm, een echte muzikale Kerst. Dirigent Rien den Hartog komt dit jaar dan
ook graag weer met zijn grote orkest Symphonic Friends naar de Doelen.
In dit Kerstprogramma zullen weer een paar muzikale verrassingen zitten. Als u wilt ontdekken wat de
artiesten en dirigent deze keer voor u in petto hebben zorg dan dat u de kaarten tijdig bestelt!

DIT CONCERT WORDT ZOWEL OM 11.00 UUR ALS OM 19.00 UUR GEHOUDEN.
LET HIEROP BIJ BESTELLEN.

ZONDAGOCHTENDCONCERTEN
WORLD FORUM THEATER:
Allen aanvang 11.00 uur.
World Forum Theater, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag
Zondag 26-09-2021 – 11.00 uur – Den Haag

WIENER TRADITION

Op veler verzoek terug komen sopraan Angelique Wardenier
en tenor Henk Kreukniet heel graag weer een prachtige
zondagochtend voor u verzorgen! Wiener Tradition neemt
u, samen met hun muzikale ensemble, in kleurige kostuums
mee naar het Operetteland van weleer.
Zondag 03-10-2021 – 11.00 uur – Den Haag

PETRA BERGER- TRIBUTE TO BARBARA STREISAND

BESTELFORMULIER

Opsturen naar: Zondagochtendconcerten, Sportweg 6, 2751 ER Moerkapelle

Om het repertoire van Barbra Streisand te vertolken heb
je een topzangeres als Petra Berger nodig. Tel daar haar
persoonlijke bewondering voor Streisand bij op en alle
ingrediënten voor een prachtige hommage zijn aanwezig.

Kerstconcert in De Doelen

Zondag 16-01-2022 – 11.00 uur – Den Haag

Concerten World Forum Theater Den Haag

MEEZINGCONCERT DE WANNEBIEZZ

Maak een heerlijk vocaal feest van uw zondag en kom lekker
meezingen met de Wannebiezz! Samen met u brengen deze
heren een muzikale ode te aan Rotterdam (”de allermooiste
rotstad die er is”), Oh Oh Den Haag en vooruit... ook aan de
rest van Nederland.

Aantal

WEET JE NOG WEL? EEN KOFFER VOL LIEDJES

Alle opsmuk laat het trio los in een knus programma waarin
Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos totaal zichzelf
zijn. Ze vertolken liedjes uit het Nederlands cultureel erfgoed
die nooit vergeten mogen worden.

SPAANSE ZONDAGOCHTEND

Deze zondagochtend brengen het grote orkest Symphonic
Friends, dirigent Rien den Hartog en gastsolist William Janz
(‘de Nederlandse Julio Iglesias’) u helemaal in Spaanse
sferen. Nummers met een Spaanse oorsprong, liedjes over
Spanje, alles dat met Spanje te maken heeft kan voorbij
komen deze zondag.

BESTELLEN EN MEER INFORMATIE
VIA WWW.ZONDAGOCHTENDCONCERTEN.NL
TEL. 010 4225244
Of het bestelformulier hiernaast.

€ 14,50

19 december 2021 19.00 uur

€ 14,50

Datum

Omschrijving

Prijs

Passe-partout: 5 Zondagochtend-concerten x € 13,00
(losse kaarten: € 14,50)

€ 65,00

26 september 2021 Wiener Tradition

Zondag 13-03-2022 – 11.00 uur – Den Haag

Zondag 27-03-2022 - 11.00 uur - Den Haag

19 december 2021 11.00 uur

€ 14,50

3 oktober 2021

Petra Berger Tribute to Barbra Streisand

€ 14,50

16 januari 2022

Meezingconcert - De Wannebiezz

€ 14,50

13 maart 2022

Weet je nog wel – Een Koffer vol liedjes

€ 14,50

27 maart 2022

Spaanse Zondagochtend

€ 14,50

Administratie, porto- en verzendkosten

€ 4,00

Dhr/Mevr.:

E-mail:

Telefoon:

IBAN rekening 1):

Adres en huisnummer:

Handtekening:

Postcode: Woonplaats:

Ik ontvang van u een bevestiging en wacht met betalen op uw acceptgiro.
1) Dit IBAN nummer wordt door onze administratie op uw acceptgiro vermeld.

TOTAAL BEDRAG

Totaal
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De fijnste vakantie ooit
Augustus 1970. Eindelijk breekt de dag aan dat ik met mijn vijf kinderen en een vriendin van onze
oudste dochter een week met vakantie kan. Bepakt en bezakt zijn we op weg naar het Centraal
Station in Rotterdam, waar we de trein nemen naar station Ede/Wageningen. Pa blijft thuis. Hij kan
geen dag missen wat de verdiensten betreft.
Na een dolgezellige treinreis vinden
we al gauw de bus die ons naar het
vakantiepark brengt. Ik hoor gezucht
achter en naast mij vanwege het sjouwen van de bagage.
De eigenaresse ontvangt ons hartelijk
en gaat ons voor. Onze monden vallen
nog net niet open bij de aanblik van
een soort Hans en Grietje-huisje.
Middenin de woonkamer staat een
lange eikenhouten tafel met acht
eikenhouten stoelen eromheen. De
mevrouw wijst ons op het gaskousje
in de lamp boven de tafel. “Als er een
kousje kapot gaat, kunt u bij mij een
nieuwe halen. Die dingen zijn heel
kwetsbaar.”
De indeling is primitief, maar ouderwets gezellig. Twee slaapkamers
met in totaal vier stapelbedden staan
verdeeld in de ruimte. Water koken
we in de fluitketel. Links op het
aanrecht staat een driepits oliestel, aan
de andere kant een tweepits gasstel.
Keukenspullen zijn ruim aanwezig,
inclusief theezeefje. We snakken naar
een kop thee. Op het dressoir staat
een theemuts waar de drank lekker

warm in blijft. Als we gelaafd zijn,
overleggen we wat we het eerst gaan
doen. We vinden al gauw een bospad,
dat volgens de eigenaresse leidt naar
de stad Ede. Na een half uurtje lopen
staan we voor een drukke autoweg.
“Kinderen, kijk goed uit en laten we
gelijk oversteken.”
De komende dagen doen we goede
zaken bij de bakker, slager en groenteboer. Het wordt nog leuker als we
ontdekken dat groente en aardappelen
halen bij de boer niet alleen goedkoper, maar ook gemoedelijk is, met
alles dat daar aan vee rondscharrelt.
We kopen verse eieren van loslopende
kippen. Door hun gekakel doet de
tweejarige Jenny een paar stappen
terug.
Brood is niet aan te slepen en vooral
de Princekoeken niet. Ronde knapperige koeken met een laagje crème
ertussen. Als hongerige wolven doen
de kinderen zich tegoed aan het eten.
Het geld verdwijnt als sneeuw voor
de zon. Ik vraag mevrouw of ik mag
telefoneren en vraag mijn man 25
gulden over te maken. Tegelijkertijd

vraag ik me af of de postwissel wel op
tijd komt. Geld voor de terugreis heb
ik apart gehouden. Twee dagen voor
vertrek komt de postwissel en gaan we
blij op weg naar Ede om het geld te
innen en boodschappen te doen.
Pannenkoeken
Het weer is ons goed gezind. Vandaag
gaan we naar de zandverstuivingen in
Otterlo. Direct na het ontbijt vertrekken we, want het is ver lopen. Om
beurten dragen we de tas met broodjes
en drinken. De jongste wordt door één
van de oudsten op de nek gehesen.
Behalve Jenny rennen de kinderen van
de ene zandberg naar de andere. Als
het tijd is om terug te gaan, reageren
zij niet enthousiast. Het vooruitzicht
dat ik bij thuiskomst pannenkoeken ga
bakken, geeft hun veerkracht.
Terwijl ik aan het bakken ben, klimmen de drie oudsten als vanouds
de boom in en doen wie de tak kan
bereiken die het stevigst is.
De volgende dag gaan we naar legerbasis de Harskamp. Het is niet ver van
ons vakantieadres verwijderd. We zien

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

R

Wandelen door het bos naar Ede

soldaten die met een zware bepakking op hun rug naar het oefendorp
lopen. Wim, dertien jaar oud, kijkt ze
na totdat hij hen niet meer kan zien.
En passant werpen een paar soldaten
een oogje op de twee oudste meisjes.
Giechelend laten de twee pubers het
over zich heen komen.
Elke avond spelen wij Mens Erger Je
Niet of Pim-Pam-Pet. In het enthousiasme steekt Ineke, als zij gewonnen heeft, haar arm omhoog en stoot
voor de zoveelste keer het gaskousje
kapot. Deze laatste keer loopt zij met
opgeheven hoofd naar mevrouw om
een nieuw exemplaar. Met een triom-

fantelijke blik stopt zij het gaskousje
in de lamp.
Op de dag van vertrek helpen de
oudsten mee het huisje schoon achter
te laten. Mevrouw komt inspecteren
en vindt dat het schoon genoeg is. Als
ik haar vraag of wij volgend jaar weer
mogen komen, knikt zij instemmend.
Tweeënvijftig jaar later vinden wij
nog steeds dat deze vakantie de fijnste
vakantie is geweest. Omdat eenvoud
luxe wordt als je van het sobere kan
genieten.
Lenie de Jong
lena.d.jong@outlook.com

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.

Administratie
Theater in het kantoor van de Keuringsdienst van Waren aan de Baan 74.
Op de uit 1965 daterende foto ziet u
negen heren ijverig aan het werk. Zij
bevinden zich op de ‘administratie’.
Wij zien een staande Ed van Musscher, met sigaartje in de mond, secuur
iets zoekend in de uitgetrokken lade.
Wij zien de ruggen van de heren A.
Stam en A. Maltha. Achter in de hoek
met snor, zit H. Deloni d’Aure. Naast
hem staat met een brief in zijn handen
Ch. Bens. Hoe ik al die werkzame
mannen bij naam kan noemen? Niet
zo moeilijk. Ik schreef en produceerde in 1993 het jubileumboek van
deze zo nuttige overheidsdienst. De
Keuringsdienst vierde in dat jaar zijn
honderdjarig bestaan. Aan de hand van
die foto kon indertijd een oudgediende
de namen van de gememoreerde
personen zeer gemakkelijk ophoesten.
De foto werd uiteraard geplaatst in
het boek.
Waarom noem ik het ‘theater’? Wanneer u de foto secuur bekijkt, ontdekt
u dat ALLES geposeerd is. U ziet een

voorstelling van noeste vlijt in een
kantoorkamer. Het allergrappigst zijn
die twee lui buiten de kamer die elk
aandachtig een dossier lezen. Staande,
nota bene! Dat is wel erg opvallend.
Het curieuze van de foto is dat er
helemaal geen trucage nodig was voor
het tonen van toegewijd werkende
ambtenaren. Er werd door de Dienst

namelijk goed gepresteerd. Hoe ik
dat weet? Ik heb drie maanden aan
de Baan gebivakkeerd. Op mijn pc
schreef ik daar ter plaatse het boek.
De dienst bezat o.a. een zeer compleet
archief. Veel gegevens uit oude
jaarverslagen hoefden alleen maar te
worden overgepend. Er waren tal van
knipselmappen aanwezig met kran-

tenverhalen over ‘muis in yoghurt’,
‘kakkerlakken in broodfabriek’ en
salmonella-uitbraken.
Verder ging ik eens een middag mee
op pad met keurmeester Gijs Bank.
Wij bezochten een broodfabriek. Zeer
doeltreffend, wij vonden een meelmot.
Verder kon ik de medewerkers ter

plekke interviewen. Mijn conclusie?
De Rotterdamse Keuringsdienst, de
eerste en oudste van het land, was zoals gezegd, een zeer nuttige instelling.
Helaas ging hij in 1995 verloren in een
rijksinspectie Gezondheidsbescherming, Levensmiddelen en Inspectie
Drankwet.
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Wonen in
een gezellige
sfeer mét
persoonlijke
aandacht
Voel u thuis in Hoppesteyn
U hebt wat zorg nodig maar u wilt zo zelfstandig mogelijk blijven wonen, op
een manier die bij u past. Bij Hoppesteyn luisteren we écht naar u en bieden
we in samenspraak persoonsgerichte zorg. Een huis waar u zich snel prettig en
thuis voelt. Zorg én uw welzijn gaan bij ons hand in hand.

Wonen

Op de grens tussen Kralingen en Crooswijk ligt het 13 etages tellende Aafje
Hoppesteyn met een prachtig uitzicht over het centrum en de Kralingse Plas. Een
gezellig complex waar u zelfstandig kunt wonen en waar 24 uur per dag zorg
aanwezig is. De comfortabele tweekamerappartementen die u kunt huren, hebben
een eigen douche en kitchenette en zijn ook beschikbaar voor echtparen.

Welzijn

Er zijn veel faciliteiten zoals een internetcafé, pedicure, kapper en winkels in de
omgeving. Verder is er een gezellige brasserie, die open is voor de buurt, met
een heerlijke tuin aan het water van De Boezem. Daarnaast is er een uitgebreid
activiteitenaanbod zoals schilderen, sjoelen, beweegacitviteiten, optredens en nog
veel meer!

Zorg

Er zijn verschillende woon-zorg mogelijkheden. Met aandacht voor u, uw wensen en
vanuit ons vakmanschap geven we de zorg die we met u afspreken. Deze afspraken
nemen we in een zorgplan op.

Interesse in een rondleiding?

Proef de sfeer van Aafje Hoppesteyn. Wilt u meer informatie over de voorwaarden
of een rondleiding? Bel naar 088 8 233 233, onze klantadviseurs vertellen u graag
over de mogelijkheden. Om een appartement te kunnen huren in Hoppesteyn hebt
u een zorgindicatie (WLZ VV4) nodig vanuit het CIZ.
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Op je rug liggend kijken naar de lucht

“W

eet u wat ik vaak mis uit mijn jeugd? Dat zult u
niet willen geloven, maar het simpel op mijn rug
liggen in het gras. Gewoon in de korte broek,
zonder bang te hoeven wezen voor hondenpoep
of een teek. Van dat insect hadden wij toen nog geen weet.
Al was het die keer dat ik tijdens mijn werk als vrachtwagenchauffeur bij Van Gend & Loos op dat gras lag te slapen op die
zomerdag in Noord-Holland echt heel vervelend wakker worden
toen bleek dat ik mij hopeloos verslapen had. Maar wel een
bewijs dat het best lekker ligt op dat groene laken. Zal tegenwoordig niet zo makkelijk meer lukken, gezien de moeite die
het kost van het weer overeind komen van deze oude heer.
Vooral dat pas gemaaide gras rook
lekker. Op het strand kwam ik in mijn
jeugd ook altijd graag. Daar had ik
best een fietstochtje voor over. Het
was in een tijd dat fietsen nog bijna
vanzelf ging. Je reed toen heel makkelijk samen met een stel vriendjes
vanuit het centrum van Rotterdam
naar Hoek van Holland. En nog
zonder versnelling het hele eind tegen
de wind in. En natuurlijk zo af en toe
die onvermijdelijke lekke band, die
je gezamenlijk plakte met die rode
tube Samson Solutielijm die zo lekker
rook. Om even later die band weer
lek geprikt te zien worden met een
bandenwipper door dat ongeduldige
vriendje, omdat hij de buitenband
niet snel genoeg op zijn plek kreeg.
En na het voetballen op het strand en
stoeien in de zee lekker liggen met
een handdoek op het zand. De transistorradio uiteraard op radio Veronica
met heerlijke popmuziek, het gezellige geklets van bekende dj’s en de
onvermijdelijke reclameboodschappen. Lag je langzaam opdrogend in
de warme zon, samen met je vrienden
de witte wolken te beschrijven die
langzaam over dreven. “Daar, net een
hond! Of nee, een gezicht, kijk dan!”
En dan tegen de avond, verbrand
door de zon, weer op huis aan met
de fiets. Stom natuurlijk, vergeten in
te smeren. ‘s Avonds jankend van de
pijn je vuurrode dijen, schouders en
rug koelend met koud water. Om nog
later, gek wordend van de jeuk, langzaam je schouders en rug te voelen
vervellen.
Spierwitte rook
Niet alleen de wolken konden mij

boeien, zo liggend op mijn rug. Ook
de wonderlijke verrichtingen van
dat kleine vliegtuigje hoog in de
lucht trokken mijn aandacht. Die
tekende met zijn witte uitlaatgassen een prachtig hart in de lucht.
Met een pijl erdoor. En twee namen
eronder. Of met koeienletters een
bekende reclameslogan. Met melk
meer mans, of zoiets. Om even later
die reclame door de wind weer weg
te zien waaien. Een collega deed ooit
hetzelfde toen hij voor de gein tijdens

Eerste vrachthelikopter van Sabena op Heliport Rotterdam

van drie vliegtuigjes tegelijk. Soms
tergend langzaam worstelend tegen
de harde wind. Heb ooit nog wel eens
gekeken bij vliegveld Zestienhoven
hoe die enkel- of dubbeldekkers met
een touw met haak achter het toestel
die netten opvisten. Dat lukte niet
altijd in één keer, hoor. Was er nog

Zeppelins met ‘Goodyear’ erop vliegen nog steeds

het tanken wat dieselolie in zijn
uitlaatpijp liet lopen. Zijn ritje over
de Westzeedijk veroorzaakte zoveel
mist, dat de radio plaatselijke mistbanken meldde. Ach, misschien wat
overdreven, maar je zag even geen
hand voor ogen als hij langs kwam
met die spierwitte rook uit de uitlaat.
Reclamevliegtuigjes
En hoe vaak kwamen daar langs het
strand of boven de stad niet de vliegtuigjes voorbij die een lang net met
een reclameboodschap achter zich
aan sleepten. Ook wel in een formatie

een extra rondje nodig om daarna
met brullende motor het luchtruim te
kiezen.
Heliport
Ach, hoeveel keer heb ik staan kijken
als jonge knul in hartje Rotterdam,
daar bij heliport Katshoek achter het
Pompenburg naar het vertrek van
die grote helikopter van Sabena naar
Brussel. Niet te tellen en elke keer
was het weer boeiend. Daar liepen
de twee piloten al in hun keurige
uniform naar het toestel. Zittend op
mijn fiets en hangend tegen het hek

Een sleeptekst voor achter een reclamevliegtuigje klaar voor vertrek op Zestienhoven. Ditmaal om te pleiten voor behoud van de luchthaven zelf

sloeg ik de verrichtingen gade van
dat heerschap in rode overall, die een
kar met twee cilinders met zich mee
sleepte. Daarna uit een blauwe kist
een kabel haalde om in een contactdoos van het toestel te steken. Weer
wat later duwde hij zoiets als een
vlammenwerper in de uitlaat van de
helikopter. Geen idee waarom. Om
even later met veel kabaal dat toestel
te horen starten. En daar kwamen de
passagiers al aanlopen die bukkend
instapten. Ik vond het een wonderlijk
gezicht en eigenlijk ook wat overdreven, omdat de draaiende wieken van
dat grote toestel toch hoog boven hen
uit torenden. Maar misschien was
het de wind of het idee toch geraakt
te kunnen worden. En ja hoor, nog
sneller draaiden de wieken, nog
harder het geluid. Langzaam steeg
dat grote luchtvoertuig omhoog om
even boven het platform te blijven
hangen. En daar ging ie, richting het
zuiden. Zo grappig dat op dezelfde
plek commissaris Achterberg samen
met een jonge held deze vlucht naar
Brussel nam. Zo had ik gelezen in de
Hond van slimme Wang. Een boekje
van schrijver Wim van Helden van de
Kluitman serie.
Zeppelin
Maar het opmerkelijkst vond ik toch
de Zeppelin met die blauwe letters
van GoodYear, die zijn rondjes
boven Rotterdam vloog. Het was
op de drukke dagen, als er wat in
de stad te beleven viel. De Floriade
bijvoorbeeld of met Koninginnedag
als de stad vol met volk liep. Ik keek
er met gemengde gevoelens naar. Dat
vliegend object stond brandend op
de hoes van de eerste langspeelplaat
met echt goede rockmuziek die ik
mezelf cadeau deed. Led Zeppelin,
de groep die ooit in de Doelen van
Rotterdam optrad en waar ik machtig
mooie herinneringen aan heb. Luister
er nog steeds graag naar. Ik moest
ook aan de brandende Hindenburg
uit 1937 denken, de zeppelin die met
zeer brandbaar gas gevuld was. Die
beelden van een oude film maakten
diepe indruk op me. Later begreep
ik dat de zeppelin boven Rotterdam

een onbrandbaar gas gebruikte om te
vliegen. Maar ik vond het landen en
aan een hoge paal vastzetten van dat
zwevend voertuig op wat toen nog
vliegveld Zestienhoven heette, toch
een hoop gedoe. Ik kreeg er vaak een
wat ondefinieerbaar ongemakkelijk
gevoel bij. Alsof er zo wat mis kon
gaan. Niet echt mijn vervoermiddel,
al had ik er toch wel een vlucht mee
willen maken.
UFO
Tja en dan die UFO die ik tijdens
een nachtelijke rit bij Van Gend &
Loos heel vroeg in de ochtend, nog
pikkedonker, in de buurt van de
Belgische grens waarnam. Ik had er
al een hele rit opzitten, dus zo helder
was ik niet meer. Een groot rond
lichtverschijnsel, hoog in de lucht.
Even oplichtend en weer weg. Nee,
de sensatie van een paar jaar terug,
toen ik de eerste reeks van zo’n zestig
satellieten van Musk midden in de
nacht heel hoog door de ruimte zag
zweven, was het niet. Toen stond ik
perplex en onwetend aan de grond
genageld tijdens een nachtelijk rondje
met onze Whatsapp-groep. Overtuigd
van een buitenaards verschijnsel. Wat
een desillusie was dat toen de echte
verklaring over dit verschijnsel bekend werd. Maar dat ding dat boven
de bossen bij de grens van België
zweefde zag er minder onheilspellend
uit. Ik kon alleen niet goed bevatten
waar ik nou werkelijk naar keek. Weg
was ie. Nee, daar kwam ie weer te
voorschijn in deze toch heldere nacht.
Pas op een parkeerplaats langs de
snelweg en met de motor uit, kon je
het bekende geluid van de branders
van een luchtballon horen. Toen
ontwaarde ik ook de ronde vorm van
de ballon, die hel verlicht werd door
de vlam. Tja, wie gaat er nou ook
midden in deze best wel zwoele nacht
met zo’n luchtschip varen. Dat kon
alleen maar een Belg wezen. Zeker
en vast.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Rotterdams Trammuseum: leuk voor jong en oud

Na 11 maanden sluiting kan het Trammuseum op zaterdag 4 september de deuren weer openen. De historische
trams en bussen en de unieke museummetro staan
glimmend klaar om bewonderd te worden. De kleintjes kunnen rondfietsen in de Jeugdlandtram en -bus.
Wie zich voor even trambestuurder wil wanen kan dat
doen in de speciale tramcabine. Voor eten, drinken en
bijpraten is er het terras bij het Wachthuis. Rondom het
museum is betaald parkeren. Maar zonder auto kun je er
prima komen, met historische bussen vanaf Alexander
en Kralingse Zoom en met museumtrams vanaf Willemsplein en Centraal Station. De ritten met deze trams
en bussen zijn inbegrepen in de toegangsprijs voor het museum. Vertrektijden: zie www.stichtingromeo.nl (Zie
ook elders op deze pagina’s.)

Deze zomer
Dagtochten en Rondvaarten bij Rederij Fortuna

Mosselen eten bij De Dames

Heerlijke mosselen eten. Dat kan vanaf deze maand weer
aan de dijk in Nieuwerkerk aan den IJssel bij De Dames.
Dampende mosselen gewoon met de pan op tafel, ongecompliceerd en als het kan in goed gezelschap. Een mosselpan vol witte en oranje mosselen gekookt in witte wijn
met smakelijke verse groente. We hebben ook varianten:
Spaanse mosselen met een verrukkelijke lichtgekruide
tomatensaus of een mosselpan met een Oosters tintje, op
Thaise wijze. Wat pikanter, kruidig en met kokosmelk. Lekker met wat dikke friet, een salade en verschillende sausjes.
Daarbij een aantrekkelijk pilsje van de tap of een ander
speciaal biertje. Of kies een kostelijk wijntje van de kaart of
geniet van een verfrissend glas frisdrank.

Zondagochtendconcerten Rotterdam en Den
Haag

U bent gewend dat de welbekende Zondagochtendconcerten
in de Doelen plaatsvinden. Dit zal dit seizoen alléén het geval
zijn voor het populaire concert White Christmas at de Doelen, dat op zondag 19 december 2021 plaats zal vinden, zowel om 11.00 uur als om 19.00 uur. De andere concerten uit
dit seizoen gaan plaatsvinden in het World Forum Theater te
Den Haag. Voor het gehele programma, meer informatie en
het bestellen van kaarten à € 14,50 kunt u terecht op www.
zondagochtendconcerten.nl

Rederij Fortuna biedt vele mogelijkheden
met haar luxe partyschip. Het gehele jaar
door worden er diverse Moonlight- en
Brunch Cruises georganiseerd met live
muziek en entertainment waarbij de
catering geheel verzorgd wordt. Daarnaast wordt er gevaren naar de meest
spraakmakende evenementen in geheel
Nederland om deze vanaf het water te
bewonderen. Voor degene die liever een
hele dag eropuit gaat hebben wij gevarieerde dagtochten door verschillende
gebieden in Nederland. Neem een kijkje
in de vaaragenda op www.partyschepen.
org Vragen? Bel: tel. 0181-626126.

In augustus en daarna
Mosselen bij Restaurant & terras De Dames op Leefgoed de Olifant
Het mosselseizoen is AAN! Hoewel er in
Nederland meestal geroepen wordt, dat
je ‘mosselen eet als de R in de maand is’,
begint het mosselseizoen al in augustus.
Kom langs en geniet van onze mosselen
en als je iets anders wilt, dat kan. Er
staan nog veel meer mooie gerechten op
onze kaart. We zien u graag bij Restaurant & terras De Dames. www.leefgoed.nl

Zaterdagen 28 augustus en 4 september
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen
oogarts: 28 augustus en 4 september. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein.
Coronamaatregelen. Op afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

Tot en met dinsdag 31 augustus

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een brief ontvangen van het CBR, waarin staat dat u door een onafhankelijk oogarts aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk
hebt u te maken met maculadegeneratie, glaucoom of staar,
ziet u minder dan gemiddeld of hebt u al langer dan tien jaar
diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht? Vanwege het
coronavirus zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en
kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met
ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen
helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 0102361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek &
Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast
metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen
via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

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

www.conceptuitvaart.nl

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? Bel voor een afspraak voor een gratis oogzorgconsult tijdens de Oogmeetweken van 1 tot en met 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

Vrijdag 3 en zaterdag 4 september
Sinfonia Rotterdam geeft gratis buitenconcerten

Op 3 en 4 september neemt het orkest u mee op reis door verschillende genres met de 4 concerten op het Kop van Zuid. Reserveer gratis tickets via www.sinfoniarotterdam.nl

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

CU
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Oogklachten? Blijf er niet mee lopen

Zaterdag 4 september
Het Rotterdams Trammuseum gaat weer open!

Het Trammuseum aan de Kootsekade 19 is op 4 september na 11 maanden sluiting weer open van
10.00 tot 16.00 uur. Volgende openingsdagen: 2 oktober en 6 november. Toegangsprijs: €5,- , 4 –
11 jaar en 65+: €3,- , RotterdamPas: gratis. Kaartverkoop in het museum, alleen PIN.

Bij oogklachten 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 onderdelen: (1) screening van gezichtsvermogen en ooggezondheid door de
oogmeetkundige en (2) controle van uw bril door de multifocaalspecialist. 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. De Hesse Optiek helpt u verder. www.dehesse.nl. Zie ook elders op deze pagina.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Komend theaterseizoen
Programma Zondagochtendconcerten

DE DOELEN ROTTERDAM:
Zondag 19 december 2021 om 11.00 en 19.00 uur – White
Christmas at de Doelen
WORLD FORUM THEATER DEN HAAG:
Zondag 26 september 2021 – Wiener Tradition
Zondag 3 oktober 2021 – Petra Berger: ode aan Barbra Streisand
Zondag 16 januari 2022 – Meezingconcert de Wannebiezz
Zondag 13 maart 2022 – Een Koffer Vol Liedjes (met oa Tony
Neef en Maaike Widdershoven)
Zondag 27 maart 2022 – Een Spaanse Zondagochtend met groot
orkest
Informatie en kaarten via www.zondagochtendconcerten.nl of
010 4225244

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij Heritage Auction Europe op de
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd gewoon
geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie:
030-6063944.

Kunst en curiosa

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

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.

Wilt u er gezellig op uit? Boek een boottocht!

Dagtochten en rondvaarten: bij rederij Fortuna kan het deze zomer allemaal weer. Rederij Fortuna vaart dit jaar onder
andere naar plaatsen zoals de Maasvlakte 2, Alphen aan de Rijn, Gouda en Emmerich. Bent u met een kleine of grote
groep? Dat maakt voor ons niet uit, het schip is zowel geschikt voor grote als kleine groepen. Neem een kijkje in
de vaaragenda op www.partyschepen.org Vragen? Bel: tel. 0181-626126. Zie ook elders op deze pagina voor meer
informatie.

Elke donderdag
GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Goud, zilver en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard?
Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende
taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire
spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage
Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij
Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook in deze
coronatijd gewoon geopend.

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

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

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

www.deoudrotterdammer.nl

Herdacht worden
zoals u bent

www.venrooytandtechniek.nl

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

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

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
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De Magistraat in Rotterdam is een kleinschalige woonzorglocatie van Domus
Magnus. Fijn oud worden vraagt om de
beste zorg en een mooie woonomgeving.
Maar wat ons echt bijzonder maakt,
is dat de bewoners kunnen leven zoals
zij dat willen. De zorg en activiteiten
worden volledig aangepast aan hun

Leven is
een veilig
thuis

persoonlijke wensen.

“Mijn partner is altijd een zelfverzekerde
vrouw geweest. Zonder angsten. Haar
vergeetachtigheid veranderde dat. Ze verloor steeds meer haar houvast. Nu ze hier
woont voelt ze zich veilig en krijgt ze haar
waardigheid terug. Ook al herkent zij niet
iedereen, ik zie haar weer zoals ze was.”

Wilt u meer informatie? Vraag de brochure
aan via www.domusmagnus.com of
bel met 085 064 59 10.

Profiteer nu van superzacht zomervoordeel* op het hele Auping assortiment

*actie loopt t/m 5 september

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10:00-17:00
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Korte broek bleek niet handig in Tirol
Het was 1964 en ik was nooit eerder in Oostenrijk geweest.
Reisbureau De Snelle Vliet uit Hardinxveld-Giessendam bood
busreizen aan naar Wörgl, in Tirol. Wij (mijn verkering/meisje en
ik) boekten deze reis van 6 tot 15 augustus 1964.
Vooraf ontvingen wij de deelnemerslijst, met vermelding van de opstapplaatsen en vertrektijden. Voor ons
was restaurant Engels bij Rotterdam
CS de opstapplek en met 47 vakantiegangers, allemaal jongelui en de
meesten waren stelletjes, vertrokken
we donderdag 6 augustus om 18.00
uur. De twee chauffeurs wisselden elkaar onderweg af. Met enkele sanitaire
stops bij Raststätten langs de Duitse
Autobahn kwamen we rond 12 uur de
volgende dag aan in München voor
een onderbreking. Tijdens de nachtelijke rit hadden we met moeite wat
geslapen. Bij de Oostenrijkse grens
werden onze paspoorten door de douane gecontroleerd en ‘s middags arriveerden we wat slaperig bij Gasthof
Rose in Wörgl, voor het verblijf van
een week. In het Gasthof werden we
verwelkomd met een maaltijd en de
reisleiders van De Snelle Vliet deelden
iedereen in op de diverse slaapkamers. Met verscheidene jongens op
één slaapkamer en ook de meisjes op
aparte slaapkamers. Dat ging toen
zo. Het was improviseren en wassen

deed je bij het fonteintje. We hadden
in die week volledige verzorging met
excursies.
Camoufleren
De volgende dag stond een wandeling
op het programma. Met stromende
regen en kou vertrokken we met de
Oostenrijkse Postbus naar het Kundler
Klamm, waar we met regenkleding
aan al glibberend en klauterend langs
de kloven liepen met het snel stromende riviertje beneden ons. Vooraf
bezochten we nog een RK kerk; de
meisjes in korte broek mochten niet
naar binnen. Dat werd gecamoufleerd
door het aantrekken van een regenjas.
Een dag later werden we met de bus
naar het op 800 meter hoog gelegen
Oberau gereden. Daar gingen we met
een stoeltjeslift naar de Markbachjoch, op een hoogte van 1442 m. We
kwamen door de kou en de regen
verkleumd aan en vormden al snel
een groepje en dronken in het Haus
Berglift soep. We waren allemaal koud
gekleed met een korte broek, maar
ja, je verwachtte zon in Oostenrijk.

Snel
mobiel zijn
na een nieuwe
heup

Met het hele gezelschap maakten we
een voettocht over de top van de berg
en onderweg bij een boerderij, waar
geitenmelk werd verwerkt, dronken
we een glas. Dat kostte drie shilling.
In de avonden zocht je gezelschap bij
je medereizigers en zo ontstonden er
vriendschappen. Wij trokken op met
een stel uit Rozenburg.
De dag daarop gingen we met de trein
naar het middeleeuwse stadje Rattenberg, waar we een glasslijperij bezochten en natuurlijk koop je dan ook
glaswerk. De terugweg werd lopend
door de heuvels, langs diverse meertjes, afgelegd. Eén van de reisleiders
stelde voor een duik te nemen. Maar
zonder zwemkleding? Geen nood, dan
maar in je ondergoed en dat was spannend. ’s Avonds was er in het Gasthof
een Tiroler Avond met optreden van
een Tiroler dans- en muziekgroep.
Sneeuwballengevecht
Gelukkig, na vier dagen zagen we
voor het eerst de zon. Met een groepje
togen we met zwemkleding naar de
rivier de Inn om te zonnen, maar we
werden nogal geplaagd door de vele
vliegen. Dan maar naar een Konditorei voor een gebakje met koffie.
De volgende dag was er volop zon
en heerlijk weer. Het bezoek aan de

Gross Glockner

Grossglockner stond op het programma. We moesten om vijf uur opstaan
en met de bus reden we via Heiligenblut over de Hochalpenstrasse, waar
op een hoogte van 2400 meter gestopt
werd om de top van de Grossglockner
(3800 m) te bekijken. In die nacht was
veel sneeuw gevallen, zodat we een
sneeuwballengevecht konden houden.
Via Zell am See, waar we nog een
paar uur konden doorbrengen, keerden
we terug naar Wörgl.
De laatste dag konden we nog in
Wörgl passagieren, souvenirs kopen
en wat foto’s maken. ‘s Avonds om
21.00 uur namen we afscheid van

onze reisleiders en vertrokken naar
Nederland. De bus had een nieuwe
groep vakantiegangers afgeleverd.
De twee chauffeurs aten bij aankomst
en sliepen een paar uur om daarna
onze groep huiswaarts te brengen. In
het Limburgse Horn hadden we ons
afscheidsdiner en laat in de middag
kwamen we weer aan in Rotterdam.
Het was een fijne vakantie, alhoewel
het ‘s nachts rijden niet fijn was, maar
toen was je vakantiebudget beperkt.
Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl

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!

Bel gerust
010 - 76 00 122
Schinkelse Baan 6
Capella a/d IJssel

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
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Rijnmond vanuit
de wolken
De opvolger van
‘Rotterdam vanuit
de wolken’ is er:
Rijnmond vanuit
de wolken. Na
het succesvolle
luchtfotoboek met
foto’s van Bart Hofmeester is er nu een soortgelijk boek
samengesteld maar dan met foto’s uit Rotterdam en vooral de
regio rond Rotterdam.
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was specialist in luchtfotografie.
Over zijn werk verscheen
vorig jaar het boek ‘Rotterdam vanuit de wolken’.
En dat blijft nog steeds een absolute bestseller. Het boek geeft
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit de
lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit de
tienduizenden die Hofmeester er maakte. Het boek is inmiddels
aan de tweede druk toe.

€ 39,95

€ 39,95

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Scheepvaartkwartier in de
20e eeuw

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

€ 9,95

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

€ 8,95

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

€ 14.95

Rotterdam Zuidwijk in de 20e
eeuw
Fer Huizer verzamelde in de loop der
jaren een immens archief aan foto’s
van Zuidwijk, de wijk waar hij zelf opgroeide. Enthousiast geworden door de
boeken van het echtpaar De Does over
andere Rotterdamse wijken, besloot hij zelf ook zo’n boek
over Zuidwijk te maken. Na een zeer grondige selectie bleven
er ruim 200 foto’s over die de geschiedenis van Zuidwijk schitterend in beeld brengen.

€ 7,50

Thee of koffie op z’n Rotterdams
Nieuw in ons assortiment: een set van
zes geinige onderzetters voor thee of
koffie met grappige Rotterdamse teksten, 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 bestellen.

€ 14,95
Poffen
Auteur Peter Bakker heeft een
prachtig boek geschreven over het
Noordereiland. Over het reilen en
zeilen van de middenstanders in
dit bijzondere stukje Rotterdam.
In ‘Poffen’ schetst hij aan de hand
van interviews met oud-winkeliers en hun kinderen een mooi
beeld van het Noordereiland van
weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en
nostalgische privéfoto’s.

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 24,95

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

Ja, ik bestel:
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten: 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken: (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De gast uit het Rifgebergte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Kejje da nie horih dan
Het laatst verschenen boekje van schrijver Herco Kruik over de Rotterdamse
taal met 500 uitdrukkingen, zegswijzen
en wijsheden. Van ‘Sooo, ovvie een
emmer leegpleurt’ tot ‘Hallo, kejje bek
niet verder ope’. Deze nieuwe uitgave
past mooi in de reeks eerder verschenen boekjes Het Rotterdams ABC, Humor uit Rotjeknor en
Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke illustraties. Hardcover
en 128 pagina’s.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

tnv

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Dinsdag 24 augustus 2021
Let op! Oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.
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Oom Hans aan boord
“T

Tijdens het lange
wachten bij het
laden, lossen of
het zogenaamde
wachten op orders zoeken de
verschillende kapiteins van
de vloot elkaar vrij regelmatig
op in hun salons. En vooral
als Ome Hans Ruylof van de
Pam 32 komt overgewipt,
vind ik dat altijd een welkome
afwisseling tijdens deze saaiere momenten in mijn zomervakanties bij Pa aan boord.
Als tienjarig hummeltje in 1972
intrigeert Oom Hans mij immers
mateloos, met zijn altijd gebruinde
en gegroefde gelaat. En met die grote
helderblauwe kijkers waaronder die
opvallende, werkelijk aardedonkere,
schaduwen.
Maar ook verschijnt Oom Hans, heel
anders dan z’n meeste (geüniformeerde) collega’s, lekker ‘t liefst in zijn
burgerkloffie. Waarbij hij bovendien
tot in de puntjes verzorgd gaat! Van
top tot teen. Vanaf de strakke vouw
in zijn pantalon tot aan z’n keurig
gekamde krullenkruin. Inclusief een
lekker odeurtje dat rijkelijk rond
hem heen zweeft. Recht vanachter de
poederdoos komt Oom Hans bij ons
aan boord gestapt, zo lijkt het. Alsof
hij een avondje stappen gaat? En dát
vind Pa eigenlijk nog ‘t gekst van alles; want in deze mannenwereld in de
stinkende stookolie?
Prachtvent
Maar zelf vind ik het juist mooi aan
Oom Hans. Het is niet als kapitein
dat Oom Hans op bezoek komt; maar
als mens. Dus ja, mijn Oom Hans
is een prachtvent. Een man die zijn
hart volgt. En de praatjes die de twee
volwassenen in de salon voeren, zijn
dan ook navenant. Die gaan gewoon
lekker over “moeder de vrouw” thuis.
Of over “de kindertjes”.
Met de auto opnieuw op weg naar
weer een verse werkweek, beginnend
aan de Waalhaven, wordt Oom Hans
soms ook wel eens door Pa bij hem

Aan de kade, wachtend op Oom Hans, 1972

thuis opgepikt. Als ’t zo uitkomt,
want het is best nog een eindje
omrijden vanuit Pernis. Eerst over de
donkere Vondelingenweg gehobbeld
met zijn schots en scheef liggende
betonplaten; dan een stukje verlaten

het talud tegenover z’n woning waar
straks bij daglicht de tram overheen
rammelt; en schuins naast het nieuwe,
omhoog torenende Metrostation
Maashaven.

ook, want ik vind het (toegegeven het
moment werkt niet mee om 6 uur ‘s
morgens) in het donkere en mij onbekende Charlois een nogal sombere en
dreigende bedoening. Ja, in die paar
jaar aan wal ben ik duidelijk al tot een

Onderweg, in 1972

Groene Kruisweg; vervolgens over de
nog slapende Dorpsweg; en tenslotte
door de schemering naar helemaal ‘t
einde van de Brielselaan. Waar Oom
Hans meestal al voor zijn portiekwoninkje staat te wachten; met naast
hem zijn weekendkoffer; onderaan

“Wij hadden hier óók kunnen wonen
Leentje...”, heb ik Pa hier om zich
heen kijkend al regelmatig horen
herhalen, “…want deze pandjes zijn
van de SHV!” Maar gelukkig heeft Pa
destijds beslist zélf een huis te kopen
in ons boerendorp. En Godzijdank

De vloot van binnenvaartschepen in de Rotterdamse Waalhaven

boerenkinkel omgeturnd.
Kleine oortjes
Maar wel is ‘t dus de omgeving
waar mijn leeftijdgenootje ‘Hansje’
in opgroeit. En misschien is het wel
daardoor dat Oom Hans z’n oogappeltje een klein boefje is? Althans dat
begrijp ik uit de woorden van Oom
Hans, want “Je kunt ‘t niet verzinnen
of Hansje flikt het hem wel, Arie”,
hoor ik hem vaak verontwaardigd
tegen Pa mopperen. En onopgemerkt
luisteren er dan meteen een paar
kleine oortjes met hem mee. En lach
ik me stiekem kapot wanneer ik hoor
dat Hansje met z’n speelgoedhengel
naar de guppies in zijn aquarium
heeft zitten vissen. Want heel erg
bekend zijn deze guppies voor mij,
ook al zwemmen ze in dit geval te
Rotterdam-Zuid.
Steelpannetje
Het zijn namelijk precies dezelfde
vaal-gekleurde guppyvisjes waar-

van we als Pam-kroost allemaal een
aquarium vol hebben. Gratis en voor
niets. Want iedere keer dat we met
de diepgeladen tanklichters van onze
vaders de Staalhaven bij de Hoogovens binnenvaren, scheppen we ze
met een steelpannetje bij tientallen uit
het door ons gangboord gorgelende
havenwater.
Mede mogelijk gemaakt door de onbekende IJmuidenaar die zijn tropisch
aquarium hier ooit heeft geledigd;
waarna de school zich in het warme
koelwater van de fabriek tot een dikke
vette spartelende vissensoep heeft
vermenigvuldigd.
Vreemd gehoor
Maar goed. Terug naar Hansjes vader,
die beslist niet mínder kleurrijk is
dan onze guppies! Oom Hans begint
wanneer ‘ie tijdens zijn gesprekken
opgewonden raakt, altijd merkwaardig te loeien. Een vreemd gehoor. Hij
heeft veel weg van Bor de Wolf dan.
En komisch wordt dat zelfs wanneer
hij (vrij regelmatig) geëmotioneerd
raakt. Een soort van huilen wordt het
dan; een rumoerige eigenschap die
“de Kap van de 32” tot een geliefd
slachtoffer maakt van de grappen en
grollen van de bemanningsleden.
Vastgespijkerd
Onvergetelijk is zodoende die
prachtig mooie vakantiedag in de
Waalhaven dat Oom Hans, na zijn
bezoek aan ons, tot de ontdekking
komt dat z’n glimmend gepoetste
schoenen – keurig netjes naast elkaar
bij de roefdeur- met tien centimeterlange nagels aan het opstapje zitten
vastgespijkerd. Onwrikbaar. Niet
meer los te krijgen. En het is daarna
een ongekende scheepshoorn die door
de Rotterdamse havens loeit.
Leen de Vries
Pernis
www.frigocolumns.nl
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En dan wil je wel door de grond zakken...
‘t Zal je gebeuren! Het was voorjaar 1967. We waren verhuisd naar een eengezinswoning in Hoek
van Holland en toen de boel aardig aan kant was, kregen we bezoek van een paar echtgenoten van
collega’s van mijn man.
Na de kofﬁe en de rondleiding zei één van hen, Jet genaamd: “Je huis is werkelijk gezellig, maar de tuin is nog een beetje aan de
kale kant.” Het was waar. Huib had er erg zijn best op gedaan, maar we hadden nog te weinig vaste planten. “Je moet volgende
week eens langskomen als je zin hebt”, zei ze. “Mijn man gaat onze tuin wat uitdunnen. Dan kunnen jullie wat stekkies van ons
ze kan ieder ogenblik thuiskomen.
opmerking dat peuters daar zo heerlijk
krijgen. Je weet waar we wonen?” Ja,
Blieft u een kopje thee?”
rustig van worden. “Dat doe ik ook aldat wist ik. Al een paar keer tijdens
Terwijl hij in de keuken bezig was,
tijd voor mijn kleinkinderen”, zei hij.
onze ﬁetstochtjes door het dorp waren
had ik de gelegenheid de kamer te
P A T S !!! Daar vloog bijna het kopje
we langsgereden en hadden haar eens
bekijken. Nou, die Jet had me een dure
thee van schrik uit mijn handen, want
zien zitten in de prachtige tuin rondom
smaak. Hier en daar antiek, perzen
ze hadden geen kinderen. Dat wist ik
hun hoekhuis. Ik vond het een mooi
op de vloer en alles zó keurig. Maar
heel zeker. En dus ook geen kleinkinaanbod, dat ik graag accepteerde. En
ja, kunst, ze had kind noch kraai.
deren. Automatisch schoot mijn blik
zo ging ik op de afgesproken middag
Toen mijn oog op een serie, zo te zien
naar de trouwfoto’s en een vreselijke
met de wandelwagen waarin twee
recente, trouwfoto’s op de schoortwijfel overviel me, want zojuist bij
kleuters en gewapend met een grote
steenmantel viel, had ik nog steeds
het opnemen van de telefoon had hij
plastic zak en emmer op pad.
niets door. “Zeker allemaal neven en
duidelijk de juiste naam genoemd.
nichten”, dacht ik.
De kleine meid was intussen op
Verbaasd
mijn schoot in slaap gesukkeld. Het
Bij het huis aangekomen zag ik een
tweede kopje thee stond alweer voor
man van middelbare leeftijd bezig
Kleinkinderen
mijn neus en hij babbelde maar voort
in de tuin. Ik dacht eerst dat hij een
Daar kwam de thee, die me heerlijk
over de tuin, over de auto, over zijn
tuinman was, omdat ik Jet haar man
smaakte na de lange wandeling.
vervroegde pensionering, waarbij mij
veel jonger schatte. Ik had hem slechts
Kindertjes glaasje limonade en o ja,
nu toch heel duidelijk werd, dat ik in
één keer gezien en dan nog op een
schoentjes uit. De heer Sparling was
het verkeerde huis zat, want ik wist
behoorlijke afstand. Maar hij bleek
een gezellige prater en iemand met
toevallig dat de man van Jet nog volop
toch de heer des huizes te zijn.
pedagogische kwaliteiten. Er werd
werkte. Wat te doen? Dit was te gek!
Toen ik hem verteld had waarvoor
speelgoed aangedragen en toen mijn
ik kwam, zei hij enigszins verbaasd:
jongste dochter een beetje jengelig
“Mijn vrouw heeft mij daar niets over
begon te worden door het missen van
Rood als een biet
verteld, maar komt u toch binnen. Ze
haar middagdutje, zette hij onmiddelNet haalde ik, zo rood als een biet,
is even wat boodschappen gaan doen;
lijk een grammofoonplaat op met de
diep adem om mijn vermoedens ken-

Een stekkie

baar te maken, toen er een auto voor
de deur stopte en een mij onbekende
vrouw uitstapte die nieuwsgierig door
het raam mijn kant uit blikte. De heer
Sparling was naar buiten gelopen
om haar met de tassen te helpen en
tegelijk te vertellen van de visite. Was
het verbeelding of veranderde haar
nieuwsgierige blik in een achterdochtige?
Opluchting
Pas toen ik bij haar binnenkomst mijn
verhaal deed en excuses had aangeboden, kwam ze me met uitgestoken
hand tegemoet. “O, maar dan moet je

bij mijn schoonzuster zijn. Die woont
drie huizen verder. Wacht maar, dan
bel ik haar even op.”
Wat een opluchting dat ik met familie
te maken had. Jet, die al bijna een
uur met thee en de struiken had zitten
wachten, moest hartelijk om het avontuur lachen.
De tuin is een succes geworden, maar
de ﬂater zal ik nooit vergeten.
Jo van Trirum-Heuser
fusu18ow@kpnmail.nl

Rijnmond
vanuit de wolken
Het Van Maanenbad in Blijdorrp, 1960. Het zwembad met binnen- en buitenbad werd in 1936 gebouwd. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester Rotterdam

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zestienhoven steeg hij regelmatig op
om foto’s van Rotterdam en omstreken te maken. Uit honderdduizenden negatieven werd al eerder
een fraai fotoboek samengesteld,
‘ Rotterdam vanuit de wolken’,
dat al een derde druk toe is.. Nu is
er een waardige opvolger die nog
een stap verder gaat: ‘Rijnmond
vanuit de wolken’. Met niet alleen
luchtfoto’s van Rotterdam van
vroeger, maar ook van omringende
gemeenten als Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, 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.

www.barthofmeester.nl
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Al meer dan 20 jaar een begrip in
Zuid-Holland en omstreken!
•
•
•
•
•

Dealer van de drie grootste merken
Geheel vernieuwde showroom
Grootste en breedste assortiment brommobielen
Extra hoge inruilprijzen
1x per jaar gratis haal- en brengservice
(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

U mag een brommobiel besturen met het AM-rijbewijs
(brommerrijbewijs)

Officieel dealer:

45

Aixam, Ligier en Microcar. De nieuwste modellen
staan voor u klaar in onze vernieuwde showroom.
Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!
Vollebregt brommobielen - Edisonlaan 30, Bleiswijk - ligierstore.nl
info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18
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Videotheek ‘Filmfreak’ in 1989
aan de Vierambachtstraat 121125. Foto Nelly Schaeffer-Wal

De originele foto van Gerrit van Ommering met de
witte vlag

Videotheek
bijna verleden tijd
De bewerkte foto met begeleidende tekst

Witte vlag

Mijn compliment aan Piet en
Ans Dille-van Ommering over de
bewerking van de foto met witte
vlag, zoals afgedrukt in De OudRotterdammer van 10 augustus
2021. Het is al jaren geleden dat
ik in De Oud-Rotterdammer een
artikel schreef over deze ‘witte
vlag’, gebruikt bij de overgave van
de stad Rotterdam. Deze kennis
had ik opgedaan uit een authentiek
schrijven – verslag – hetwelk nog
in mijn bezit is van een toenmalige
inwoner van het Noordereiland met
als titel ‘Oorlog in Nederland. De
benauwende dagen op het Noordereiland van Rotterdam van 10-14
mei 1940’.
Naar aanleiding van deze publicatie ontving
ik toen een telefoontje van een nogal boze
heer – naam ben ik vergeten – die beweerde
dat de vader van zijn echtgenote de betreffende persoon was die de witte vlag droeg.
Ik heb hem gewezen op het verslag en
medegedeeld dat dit ook aanwezig was bij het
gemeentearchief van de gemeente Rotterdam en iedereen daar inzage kan verkrijgen.
Enkele weken daarna belde hij weer, met
excuus. Maar nu, met uw artikel en foto’s, is
mij veel duidelijk geworden. Uw foto in De
Oud-Rotterdammer geeft aan de witte vlag
met Nederlandse militairen, want men komt
vanuit het centrum, terwijl de witte vlag die
door mij werd omschreven de witte vlag is
van de Duitse militairen, gedragen door een
inwoner van het Noordereiland.

De jaren zestig en zeventig waren vol belangrijke veranderingen en verbeteringen in het
dagelijks leven. Stadsvernieuwing en woningrenovatie deden grootschalig de intrede. Rotterdam stond aan de vooravond van een grondig ‘anders doen’. De komst van grootwinkelbedrijven en bovenal de als
paddenstoelen uit de grond
schietende supermarkten
waren er de basis van.
Kleine buurtmiddenstanders konden
niet meer opboksen tegen de stuntprijzen van de supermarktketens.
Melk- en broodbezorgers kregen
dagelijks harde klappen, doordat
supermarkten juist hún producten
dubbeltjes goedkoper in de schappen hadden staan. De een na de
andere zelfstandige bezorger legde
het loodje. Evenals de waterstoker/kruidenier en de slager op de
hoek. Vooral in oudere wijken
kwamen winkelpandjes leeg te
staan, werden deel van de verpaupering of kregen een volstrekt
andere bestemming. Wat grotere
winkelpanden werden ingericht als
seksclub, zoals Club Internationaal
(nu Privilege) in een kruidenierswinkel aan de Dordtsestraatweg
241, die als een der weinigen na
vijftig jaar nog bestaat. Dat geldt
in tijd in mindere mate voor Body
Touch (Mijnsherenlaan), Jan Bik
(Crooswijksesingel), Lido, Q Club
en Fantasie (’s-Gravendijkwal),
Sjang Mei (Strevelsweg) en Un
Limited (Prins Hendrikkade).
In aanvang waren er tientallen
erotiekwinkels, maar die zijn
grotendeels weggevallen.
Maar ook werden de lonen hoger,
er was extra geld en het beste-

Videotheek The Champ in 1992 aan Meijenhage 318-320. Foto John de Pater

dingspatroon kreeg een bredere
invulling. Veel mensen konden
zich extra’s veroorloven als
een bromﬁets, auto, caravan of
tuinhuisje.
Dolle Mina’s
Het feminisme en de Dolle Mina’s
kregen voet aan de grond. De
pettycoat (gesteven uitwaaierende kanten onderrok) ging in
de lorrenzak en de minirok deed,
tot vreugde van veel mannen, de
intrede. Ook het invoeren van
een wekelijkse koopavond werd
gezien als een aantrekkelijke
vernieuwing en niet te vergeten
het invoeren van de vijfdaagse
werkweek en de vrije zaterdag.
Toen een weelde, nu de normaalste zaak van de wereld. Net als
het bezit van een grootbeeld-tv
in de huiskamer en sinds de jaren

zeventig de videorecorder en de
homevideo en winkels die daar
gespecialiseerd in waren.
Hier houden we halt bij het boek
‘Home Video – videotheken &
video in Groot-Rotterdam’ van
beeldend kunstenaar Gyz La
Rivière (1976) dat zaterdag 4
september verschijnt. Tegelijk is
er de opening van de gelijknamige
expositie met de lancering van het
432 pagina’s en 800 foto’s tellende
boek in galerie Jouy Ramone aan
de Josephstraat 166-168 in Rotterdam, te zien tot 30 oktober. De
auteur werd geboren in hetzelfde
jaar als de komst van de VHSvideoband. Zijn boek bewijst hoe
het met een hobby uit de hand kan
lopen. ‘Home Video’ is een tweeledig boekwerk met foto’s van
meer dan 135 videotheken ooit
in het Rijnmondgebied. Gyz La

Hoe kan een misverstand ontstaan. Mij komt
steeds weer naar boven, mede door recente
artikelen over de bierbrouwerij Oranjeboom,
de eerste dag van deze oorlog. Als kind van
elf jaar wist je daarover niet veel. Wonende
aan de Oranjeboomstraat ging ik naar de kade
bij deze bierbrouwerij en stond daar te kijken,
overigens niet alleen, toen er vanaf de overzijde met mitrailleurs op ons werd geschoten.
Gelukkig behoorde ik niet bij de getroffenen.
Maar ik zal maar niet schrijven hoe mijn
thuiskomst was.
Harry Derksen
h.j.derksen@kpnmail.nl

Rivière voert de lezer aan de hand
van een essay langs verklarende
teksten, foto’s, videotheekpasjes,
reclame-uitingen en ander (privé)
archiefmateriaal door vier decennia stadsgeschiedenis. Het boek
toont aan hoe video naadloos paste
in de kunst- en cultuursector in het
Rotterdam vanaf 1970. Videotheek
‘Marco’ huisde bijvoorbeeld op
een bijzondere locatie, het metrooverstapstation Churchillplein/
Beurs en adverteerde halverwege
jaren tachtig in de Gouden Gids
met de slogan ‘Legaal onder de
grond’. Het boek is voor 37,95
euro te koop in de boekhandel.
Croosboot
De Croosboot vaart weer. ‘Hoera’,
is mijn spontane reactie. Ik heb
immers ruim tien jaar vrijwillig
gewerkt bij de rederij van drie
schepen. Een daarvan, de ‘Fuut’,
is twee jaar geleden gekocht door
de horeca-broers Maurice en Ton
den Haan. “Onze zonen’’, mailen
Immi en Aad Voogd. “Ze hebben
het schip opgeknapt en terug in de
vaart gebracht. Door de coronaperikelen heeft het bijna twee jaar
geduurd, maar als alles weer mag,
komt deze Croosboot in volle
glorie terug.’’
De Croosboot ligt aan de Soetendaalsekade. Het is een voormalige
veerboot op de Rijn die in de jaren
tachtig naar Rotterdam kwam.
Honderd jaar geleden liep de deels
geklinknagelde salonboot van de
helling. Om een groter schip te
kunnen kopen, werd de Fuut voor
90.000 gulden verkocht aan een
horeca-uitbater langs de Binnenmaas. Daar deed het zo’n twintig
jaar dienst als partyschip, waarna
de boot, volgens de nieuwe eigenaren, nog een poos op de Loosdrechtse plassen voer. Het grotere
schip uit Oost-Duitsland, de Reiger, werd na het faillissement van
stichting De Croosboot verworven
door restaurant Lindehoeve langs
de Rotte bij Bergschenhoek. Het
deed tot voor enkele jaren dienst
en ging vanwege de slechte staat
naar de sloper.
Reacties: reinwol@outlook.com

Video World in 1994 aan de Mathenesserweg 143-145. Foto collectie Hans Hoogbruin
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TANTE POST
Bergwandeling
Juni 1959. Wij maken onze eerste buitenlandse reis. En wel naar Oostenrijk.
Met een touringcar wel te verstaan.
Tien dagen voor de prijs van rond de
250 gulden en een overnachting op de
heen- en terugreis. Wij reden naar Tirol en verbleven in het dorpje Fügen.
Wij waren gewend veel te wandelen
en op de dag na onze aankomst trokken wij onze bergschoenen aan voor
een gemarkeerde bergwandeling. De
tocht verliep probleemloos en na een
uur wandelen stonden wij op een berg.
Wij hadden al een groot gedeelte van
de tocht gelopen. Ik zei tegen mijn
vrouw: “Als we nu aan deze kant van
de berg afdalen, komen wij aan de
andere kant van het dorp uit.”
Niets was minder waar. De top van de
berg bleek namelijk veel uitgestrekter
dan wij dachten en wij zagen geen pad
naar beneden. Er kwam onverwachts
redding. Wij zagen opeens een lift
waarmee boomstammen naar beneden
werden vervoerd. De benaming ‘lift’
was wat overdreven. Het was een
soort bak van een handkar die aan vier
ijzeren kettingen hing en handmatig
werd bediend. Er hing een telefoon
naast. Ik pakte de hoorn en kreeg
verbinding met een Oostenrijkse bosarbeider. Ik vertelde ons probleem. Hij
zei: “Ga in de bak zitten en ik draai
jullie naar beneden.”
Zo gezegd, zo gedaan en wij werden
keurig naar beneden getakeld.
Beneden aangekomen bedankten we
de man hartelijk en gaven hem wat
Oostenrijkse munten.
Wij waren vlak bij het hotel. Een
goede les: wijk bij een wandeling in
de bergen nooit van de aangegeven
route af.
Henny van der Linden
Tooroplaan 106
3141 JT Maassluis
Wedden, wedden, wedden
Enige tijd geleden heeft u mijn vraag

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

Even een reactie op de foto uit 1954 in de
rubriek ‘Rijnmond vanuit de wolken’. Wout
Wagtmans won deze eerste etappe van de
Tour de France 1954. In 1954 startte de Tour
voor het eerst in Nederland. Dit kwam omdat
de Nederlandse ploeg in 1953 het ploegenklassement had gewonnen. De start was op 8
juli in het Amsterdamse Olympisch Stadion
en de ﬁnish was in Brasschaat bij Antwerpen. Wout Wagtmans won de eerste rit die
Rotterdam passeerde en hield de gele trui een
aantal dagen vast. Nederland, onder leiding
van ploegleider Kees Pellenaars, deed het
goed, want Wim van Est won de vierde rit en
Henk Faanhof de zevende. Maar de winst in
het ploegenklassement ging naar Zwitserland
en de Fransman Louison Bobet schreef deze
Ronde van Frankrijk op zijn naam.
Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl

betreffende een spelletje dat ik van
mijn vader kende, maar waarvan ik de
eindregels niet meer wist, in De OudRotterdammer geplaatst. Het raadsel
is opgelost.
Mijn vader had vroeger een spelletje
dat gedaan werd met een hand met gespreide vingers op tafel. Daar hoorde
een rijmpje bij, dat ging als volgt:
“Wedden wedden wedden
Om een glaasje bier….
Bij dat -wedden wedden weddenwerd de duim drie keer opgetild en bij
-om een glaasje bier- werd de wijsvinger drie keer opgetild. Dat optillen
van duim en wijsvinger werd herhaald
op twee vervolgregels van het rijmpje
die ik helaas niet meer wist. Dan
begon het -wedden wedden wedden
om een glaasje bier- opnieuw, ook nu

weer met de twee vervolgregels die
ik niet meer weet, maar dan werden
achtereenvolgens de wijsvinger en
de middelvinger opgetild. Op die
manier werden vervolgens alle vingers
afgewerkt, de middelvinger met de
ringvinger en de ringvinger met de
pink, de moeilijkste vingers om op te
tillen. Daar heb ik van mevrouw Van
Beest een reactie op gehad. Haar oma
deed dit spelletje namelijk ook met
de volgende zinnen: “Ik wed ik wed
ik wed, al om een glaasje bier, dat die
zal blijven liggen en die danst van
plezier.”
Ik ben blij eindelijk te weten hoe het
rijmpje ging en heb mevrouw Van
Beest al mijn dank betuigd.
Elma Schreuders
whoops@kabelfoon.nl

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

Te incasseren van IBAN
tnv
Handtekening:

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

Groetjes van je oude buurmeisje,
Wilma Maliepaard-Lodder
010-4742702
06-44750930

Tour de France door Rotterdam in
1954

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Vlaardingen
Hallo Gerard,
Als ik in Vlaardingen De OudRotterdammer kan scoren, lees ik met
plezier de Cox Column. Er komen
dan veel herinneringen aan Zuid en
de Bree terug. Dat je je oude buurtjes,
mijn Opa en Oma de Groot niet vergeten bent en ook het taaltje van mijn
Oma, las ik in je Column van nr 16,
dat vind ik heel leuk en bijzonder. Dat
mijn Oma nogal eens wat liet aanbranden, ha ha, dat was vast de melk voor
de kofﬁe, die kookte nogal eens over,
maar ach, het was maar een ‘frunnekie’, maar de lucht niet. Ik denk met
veel liefde terug aan Opa en Oma en
de tijd dat ik met mijn ouders bij hen
inwoonde en aan Oma haar humor en
nuchterheid.

Feyenoord
Zondag 15 augustus jl. startte
Feyenoord het nieuwe seizoen in de
eredivisie met een uitwedstrijd tegen
Willem ll in Tilburg; niets bijzonders
zover. Het is wel bijzonder voor mij
dat Feijenoord de competitie in 1956
begon met óók een uitwedstrijd tegen
hetzelfde Willem ll. Het markante
daaraan is, dat ik deze wedstrijd 65
jaar jaar geleden zelf gezien heb. In
1956 was ik 16 jaar en besloot met
mijn vriend Gerrit, later heette hij Ger
dat vond hij chiquer, naar Tilburg per
trein af te reizen om de wedstrijd te
bezoeken. In mijn beleving herinner ik
het mij als een opwindende wedstrijd.
Willem ll was in die jaren een geduchte tegenstander met goede voetballers
zoals Coy Koopal en Jan van Roessel.
Bij Feyenoord, destijds was de schrijfwijze Feijenoord (let op de ij), liep
een aantal spelers rond met erg veel
kwaliteit. Enkele wil ik hier noemen;
de spectaculaire en moedige doelman
Henk van der Bijl (Henkie Bijl), de
legendarische Coen Moulijn, de topscorer aller tijden van Feyenoord Cor
van der Gijp en de briljante technicus
Henk Schouten. De wedstrijd eindigde
in een leuke 3-3. Feijenoord speelde
dat jaar droomvoetbal, maar was over
het hele seizoen te wisselvallig en
werd daarom geen kampioen. Wel
werd dat jaar de eeuwige rivaal Ajax
vermorzeld met 7-3 in de Kuip, en in
latere jaren won Feyenoord regelmatig
met grote cijfers van Ajax. Ook hier is
nu de tijd veranderd.
Ruud Glimmerveen
ruudglimmerveen@chello.nl

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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zijn verdwenen. Overal en waar ik ook
zoek in documenten of plattegronden,
inclusief het Stadsarchief kom ik niet
tot resultaat of krijg ik geen antwoord.
Kent u iemand die mij verder kan helpen waar dit precies was? Alvast dank

Loeve – Lange Dijkstraat
In verband met stamboomonderzoek
zoek ik informatie over de familie
Loeve, die in de jaren vijftig in de
Lange Dijkstraat (nr. 16?) woonde. Ze
hadden op de begane grond een houtdraaierij. Alle informatie is welkom,
vast bedankt.

Marcel Neef
marcel.neef@me.com

Kees Loeve
kees_loeve@hotmail.com
Klompwerf
Het houdt mij al enige maanden bezig.
Mijn directe voorouder woonde rond
1845/50 op de/in Klompwerf. Klompwerf was opgegaan in de gemeente
Kralingen, al voor die tijd. Het moet
beneden aan de Oostzeedijk (Hoogen
Zeedijk) hebben gelegen. Ik vermoed
aan de noordzijde en niet aan de
havenzijde. De vader van de bekende
Wilton heeft hier een werkplaats
gehad. Bovendien moet er een molen
1 gestaan. Na
2 de 3
4
hebben
annexatie
en
de sluiting van de12Rijkswerf moet het

Grote reünie Spartaan’20
Voetbalvereniging Spartaan’20 bestaat
intussen 101 jaar. Door corona was in
2020 niet veel mogelijk, maar nu is
alsnog de reünie voor leden en oud-leden gepland. Op zaterdag 4 september
2021 van 16.00 tot 20.00 uur is er een
grote reünie op het complex aan de
Oldegaarde 251. Leden en oud-leden
kunnen zich hiervoor aanmelden.
Voor meer informatie: kijk op www.
spartaan20.nl of facebook 100 jaar
Spartaan’20. Tijdens de reünie is ook
het prachtige boek ‘100 jaar’ te koop
7
8
9
voor 206euro.

Ed Goverde
voorzitter jubileumcommissie Spartaan’20
Gezocht: oud-medewerkers
slagerij Schop
In de hongerwinter is bij mijn broer,
zus en mijzelf tbc geconstateerd. Via
via (kerk en verzet) zijn mijn ouders in
contact gekomen met slagerij Schop.
Deze slachtte voor de Wehrmacht.
Speciaal voor ons gezin werden om
niet royale vleesrantsoenen verstrekt
als onderdeel van ons genezingsproces
(veel eten en kuren). Mijn vraag: ik
zou graag contact willen met oudmedewerkers van de slagerij Schop
die daar aan meegewerkt hebben.

Met de caravan op vakantie naar Amerika
Een bijzonder vakantieavontuur kwam ik tegen in een filmpje met het verslag
van het vertrek van een Caravanclub uit Rotterdam in 1959 voor een reis van
drie maanden door Amerika. De Nederlanders waren dus toen ook al reislustig
en maakten er een hele onderneming van. Met je eigen caravan rondtrekken
door Amerika ging niet zomaar. Daarvoor moesten de caravans op het terrein
van de Holland Amerika Lijn worden ingeladen op het vrachtschip Noorddam
voor de negen dagen durende overtocht. Een week later gingen de eigenaren
met de Rijndam hun caravans achterna om daarna drie maanden te gaan toeren.
Het filmpje geeft gelijk wat mooie beelden van Rotterdam, met de Euromast in
aanbouw. Bekijk het filmpje op https://basromeijnfilms.blogspot.com

Piet Teekens (83)
Admiraal Helfrichlaan 41
6952 GB Dieren
0313-427494
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending
bij ons binnen is voor donderdag 2 september12.00 uur. Stuur
uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De OudRotterdammer, Postbus 113, 291 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel
ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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GRATIS TAXATIE
VAN GOUD,
ZILVER EN MUNTEN

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. het abc; 12. biljartstok; 13. eirond; 14. in andere woorden
(afk.); 15. Verenigde Staten (afk.); 17. bouwafval; 19. alcoholisch drank; 21. vanaf (afk.); 22. boomsoort;
24. iemand die van zijn geld leeft; 27. droog (van wijn); 28. genoeg gekookt; 30. jongensnaam; 31. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 32. schandvlek; 33. oog aan een touw; 35. zuiver gewicht; 37.
natuurgebied; 38. metaalbewerking; 41. plaats in Brazilië (afk.); 42. bewaker van een kudde schapen; 44.
slaginstrument; 46. zachte koek; 47. zakkenstof; 48. zwaar donker bier; 49. deel van gelaat; 50. niet deskundige; 52. ongevuld; 54. zintuig (emotie); 56. ernstig: 58. motregen; 61. familielid; 62. plakker (waarmerk); 64. uitroep van een schildwacht; 65. god van de liefde; 67. vrouwtjeskip; 68. eikenschors; 70. halfbloed; 72. marterachtig roofdier; 73. Schots blaasinstrument; 76. scheepsherstelplaats; 77. zonder
kinderen (afk.); 78. aangenaam heet; 79. hoofd van een moskee; 81. tuberculose (afk.); 82. sterk ijzerhoudende grondsoort; 83. Schotse lindeboom; 84. vochtig; 86. krokodil; 87. pienter (gewiekst).

Rotterdam-Centrum
Rotterdam-Zuid
Hoogstraat 197
Dorpsweg 74
3011 PM Rotterdam-Centrum
3083
LD Rotterdam
Verticaal 1. visetend vogeltje; 2. klein kind; 3. grote loofboom; 4. niet goedkoop; 5. kloosterzusters; 6.
stamkroeg; 7. persoon zonder huidpigment; 8. hoogmoedig en trots; 9. bloeiwijze; 10. burgerlijk wetboek
(afk.);
dun010
010
- 480 3016.01bladgroente; 18.
- 302
05 51
11. landbouwvoertuig;
en mager;
20. loofboom;
21. bezit van een boer; 23.

sappig; 25. omwenteling (draai); 26. Noord-Atlantische verdragsorganisatie (afk.); 27. handswerkman; 29.
niet tot rust komend; 32. vlakte in Tanzania; 34. sociaal economisch raad (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. tuinafsluiting; 39. klein hapje vooraf; 40. edelmoedig; 42. Arabisch vrouwenverblijf; 43. muzikaal
oefenstuk; 45. drinkbeker; 46. gevangen verblijf; 51. rivier in Utrecht; 53. vordering; 54. mens die alles
goed vindt; 55. taai en saploos; 56. zwemvogel; 57. kleur van de regenboog; 59. grondsoort (aarde); 60.
rook verspreidend projectiel; 62. matroos; 63. toespraak (voordracht); 66. recht stuk vaarwater; 67. raamscherm; 69. toiletartikel; 71. bosje haar; 73. inwendig orgaan; 74. heldendicht; 75. smal sportvaartuigje;
78. grasland; 80. Schotse familienaam; 82. onder andere (afk.); 85. technische hogeschool (afk.).
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Beste Rotterdammers,
We leven in een tijd waar alles en iedereen haast heeft, waar niemand meer tijd voor de ander heeft.
Ook de politiek heeft daar behoorlijk last van. Er liggen zoveel onderwerpen op de plank. Prestigieuze
bouwprojecten, grote festivals, gigantische sportevenementen, dat zet Rotterdam als een stad met allure
op de kaart. Dat is de toekomst, daarmee verleidt een college de jeugd om zich in onze stad te settelen.
Daarmee schiet de aandacht voor de ouderen erbij in. Notabene de hardst groeiende groep in onze stad.
Het college wil wel aandacht aan de senioren schenken en rekening houden met de behoeften van de
ouderen maar het college, de politiek, heeft daar eigenlijk helemaal geen tijd voor. Er wordt veelal niet
MET de ouderen gepraat maar OVER de ouderen. Daarmee doen we de stad en onszelf zoveel tekort.
Ouderen zijn het cement van de samenleving. Ouderen verbinden het verleden met het heden.
Ouderen zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Ouderen zijn vitaal en zijn verhalenvertellers.
EEN STAD ZONDER OUDEREN IS EEN STAD ZONDER LEVEN.
Het is dringend tijd dat wij juist onze senioren gaan horen, juist rekening gaan houden met de senioren.
En dat begint door MET de ouderen te gaan praten en ook echt naar de verhalen van ouderen te gaan
luisteren.
50PLUS Rotterdam trekt het komende jaar de stad in en gaat die verhalen van de ouderen ophalen. 50PLUS
Rotterdam gaat via een podcast de verhalen uit het verleden, de verhalen uit het heden en de behoeften
van ouderen vastleggen. Via de Podcast gaat 50PLUS de stem van de ouderen letterlijk de raadszaal
inbrengen.
Vindt u dit een leuk idee?
Doet u met ons mee?
Wilt u uw verhaal vertellen?
Dan bent u welkom en maakt 50PLUS Rotterdam tijd voor u vrij om naar uw verhaal te luisteren en
vast te leggen in een Podcast.
Met vriendelijke groet,

Ellen Verkoelen
50PLUS Rotterdam
info@rotterdam50plus.nl
rotterdam50plus.nl

ELLEN

Podcast Ellen PLUS ...
50PLUS Rotterdam

