
Hoewel kamperen voor mij 
geen onbekende gebeurtenis 
was –  ik was immers al op 
kamp geweest met de pad-
vinders – krabde ik mij toch 
een paar keer achter de oren 
toen ik een fikse bungalow-
tent aangeboden kreeg. Dit 
was toch andere koek dan dat 
simpele sheltertje waarmee 
ik eerder ook nog met vrien-
den op pad was geweest en 
wat jaren later had gedeeld 
met de vriendin die later mijn 
vrouw zou worden.

Zo leer je elkaar wel goed kennen 
trouwens, op zo’n vakantie. Net twee 
maanden verkering besloten we samen 
met dat kleine tentje half Europa door 
te reizen. Ik had toen nog een grote 
BMW, dus het rijden ging prima. Maar 
elke keer een camping moeten opzoe-
ken en dat tentje opzetten ging wat 
tegenstaan. Daarbij bleek dat dunne 
tentdoek maar verdraaid weinig geluid 
tegen te houden en al zaten we dan 
op een familiecamping, dat wilde nog 
niet zeggen dat het kroost ook per se 
daar verwekt diende te worden. Voor 
een stelletje, dat elkaar ook op dat vlak 
wat beter wilde leren kennen, dus niet 
bepaald de ideale omgeving. Het weer 
zat trouwens ook niet altijd mee. En de 
tent de tent te laten en maar een nacht-
je in de auto bivakkeren, was evenmin 
een succes gebleken. Niet alleen was 
het heel stijf en koud wakker worden 
de volgende ochtend. Het bleek ook 
nog eens dat ik de wagen bovenop een 
mierennest had geparkeerd. Die waren 
met zijn allen op strooptocht gegaan 
in de wagen. Werkelijk overal kwam 
je ze tegen. Hele hordes kwamen uit 
de ventilatieopeningen gekropen. Drie 
dagen later kwamen we ze nog tegen 
in de bagage. Vandaar dat we de laat-
ste week maar een hotel opzochten. 

Koters
Maar die bungalowtent kregen we 
gratis van kennissen en dat gaf toch 
de doorslag. En ik moet zeggen dat 
kamperen met twee kleine koters 
me niet is tegengevallen. Nog geen 

idee hoe we onze vakantie zouden 
doorbrengen, bleek dit cadeau achteraf 
een geschenk uit de hemel. Normaal 
zouden we bij opa en oma in de 
Achterhoek de vakantie doorbrengen. 
Voor mensen, die Rotterdam en het 
drukke westen gewend waren, echt 
een verademing.

Imperiaal
Het waren trouwens ideale lange 
weekenden en vakanties bij mijn 
schoonouders in Doetinchem, die in 
een mooi huis met een heel grote tuin 
woonden. Wat aan de rand van de 
stad, dus zo in de vrije natuur. En een 
schoonmoeder, die mij verwende met 
ontbijt op bed en heerlijke maaltijden. 
Alleen warm eten tussen de middag 
was even een uitdaging. Dat was ik al 
heel lang niet meer gewend. De laatste 
keer was in mijn kindertijd.

Een vervoermiddel moesten we nog 
ontberen in die voor ons dure tijd met 
kleine kinderen, maar mijn schoon-
ouders boden hun auto met liefde aan 
voor onze vakantie. Een groene VW 
Golf. Niet al te groot, maar met een 

imperiaal bovenop het dak ging het 
net met die twee kleintjes. Veel been-
ruimte hadden die nog niet nodig en 
de ruimte achter de voorstoelen werd 
dus voor de zak met tentstokken be-
nut. Ze zaten ook een stuk hoger door 
de slaapzakken en luchtbedden op de 
achterbank. Veiligheidsgordels waren 
nog niet verplicht, maar die kinderen 
zaten door alle bagage zo ingepakt dat 
van enige bewegingsruimte sowieso 
geen sprake was.

Beloning
De rit was trouwens nog niet zo 
ver, die eerste keer. Bollendorf in 
Duitsland was de bestemming, waar 
we in zware regen en onweersbuien 
aankwamen. Dus wachtten we in een 
restaurantje ter plaatse tot het droog 
werd.
Het werd al aardig donker toen ik ein-
delijk de tent kon opzetten. Nou had 
ik op een weekend bij mijn schoon-
ouders in Doetinchem die tent al een 
keer op gezet, dus ik wist hoe die er 
ongeveer moest uitzien. Maar zo in het 
donker was hele andere koek. En ja, 
alle terminologieën en gebruikelijke 

frustraties passeerden de revue bij het 
opzetten van die tent. Maar wat een 
beloning de rest van de vakantie. Een 
soort vakantieschooltje voor de klein-
tjes, de hele vakantie verder prachtig 
weer en altijd buiten. Hoe mooi wil je 
het hebben?

Warm weer
Dus het jaar erop werd het Luxemburg 
en ja hoor, weer een daverend succes 
die vakantie. Op een paar fi kse buien 
na, waarbij alle spullen fl ink nat wer-
den en ergernis de boventoon voerde, 
toch een geslaagde vakantie. Het was 
dus niet zo vreemd dat we het jaar 
daarop er opnieuw met die tent op uit 
trokken. Maar deze keer met de Polo 
van mijn schoonouders. Jazeker, iets 
kleiner van formaat en de kinderen 
een stuk groter. Maar met dezelfde 
hoeveelheid bagage. Misschien kunt 
u zich daar iets bij voorstellen? Nou, 
doe daar maar een schepje bovenop. 
De kinderen zaten nog net niet tegen 
het dak geklemd!
Daarbij was de afstand die we naar 
onze kampeerplek dienden af te 
leggen beduidend langer dan het jaar 

daarvoor. Want met de regenbuien van 
het afgelopen jaar in ons achterhoofd 
viel de keus deze keer op de Dordogne 
in Frankrijk. Waren we tenminste 
verzekerd van warm weer. Nou, dat 
hebben we geweten. We smoorden om 
tien uur in de ochtend de tent al uit. 
Maar ik loop wat vooruit.

Kruispunt
Om de kinderen wat te ontzien, beslo-
ten we de reis er naartoe in twee dagen 
te doen. Halverwege zochten we wel 
een hotel op. En dat vonden we geluk-
kig op een uitvalsweg van een stad.
Om dat stadje wat beter te leren ken-
nen, reden we na het inchecken en 
het installeren in onze hotelkamers 
het centrum in, op zoek naar een 
restaurant voor het avondeten. Dat 
werd nog heel gezellig, maar het werd 
uiteindelijk toch de hoogste tijd het 
bed op te zoeken. We hadden de dag 
erop nog een fi kse tocht voor de boeg. 
Maar waar was dat hotel ook alweer. 
En nog belangrijker, hoe heette dat 
nou toch?

Lees verder op pagina 3.
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl
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WWW.OPNIEUWENCO.NL

Vanaf nu: 

Een ruime keuze aan 
wasmachines en drogers
Gerefurbished met garantie alleen bij:

Opnieuw & Co Rotterdam, Koperstraat 31

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Zo gunnen we spullen een  
tweede leven.

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

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

kringloopwarenhuis

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

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Een liefdevolle partner 
via 60PlusRelatie!

Ga op zoek naar een nieuwe liefde en schakel 
daarvoor dé specialist in op dit gebied. 

“Na de uitgebreide intake met mijn consulente, 
kreeg ik het voorstel van Bea, een charmante, 

lieve vrouw, die mijn passie voor Frankrijk deelt. 
Nooit verwacht dat mij dit als weduwnaar nog 

zou overkomen”. Frits (61)

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag door- nemen. De juiste partner tegen 
komen, die dat soort zaken ook belangrijk 

vindt is makkelijker dan u denkt!

Bel Apolonia voor een 
vrijblijvend gesprek

0183 - 85 13 14 

Apolonia Gort
Tel: 0183 - 85 13 14 

Relatie
Plus6

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

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

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

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

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

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

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Toercaravans; 220 m2   

Stacaravans/chalets; 340 m2  

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

www.campinghetvogelnest.nl

Grote, apart gescheiden plaatsen
Schone, verwarmde sanitaire ruimte

info@campinghetvogelnest.nl

Nog enkele 
seizoenplaatsen 

voor 2022 beschikbaar



Bij aankomst bleek alleen dat dat ver-
draaide gebouw uiteindelijk nergens 
te bekennen was. En de stad was ook 
nog eens beduidend groter dan we op 
het eerste gezicht hadden aangeno-
men. Met veel meer uitvalswegen alle 
kanten op.

Kruispunt
Uiteindelijk, nadat ik een stukje de 
kant op was gereden waar we die mid-
dag vandaan kwamen toen we deze 
plaats binnenreden, zag ik gelukkig 

de ons bekende contouren van ons 
hotel opduiken. Ook geen goede keus 
trouwens. Dat gebouw lag precies bij 
een kruispunt, in de buurt van een 
distributiecentrum. De hele nacht 
hoorden we het geluid van remmende 
en optrekkende vrachtwagens.
Daarbij was het aldoor erg warm in 
de kamer en kwam er alleen enige 
verkoeling door een raam, dat, om nog 
een beetje te kunnen slapen, ‘s nachts 
dicht moest blijven.

Onze plek
Nog heter was de camping, die we 
na een behoorlijk vermoeiende tocht 
eindelijk bereikten. Maar de plek 
was groots. Vooral door de prachtige 
omgeving, maar ook door de ligging, 
vlakbij een mooie rivier. Ook onze 
plaats voor de tent was ruim bemeten 
en omdat we die al maanden van 
tevoren gereserveerd hadden, vond de 
aardige eigenaar van de camping dat 
we daar het grootste recht op hadden. 
En wuifde daarom het bezwaar van 
die gasten met hun grote camper van 
de hand. Het was onze plek en dat 
was dat.

Adder
De volgende dag besloten we het dorp 
te verkennen en toen bleek dat we toch 
maar rare Hollanders waren. Want wie 
gaat er nu op het warmste deel van 
de dag het centrum bezoeken. Alles 
zat potje dicht en overal waren de 
luiken gesloten. De winkeliers hielden 
wijselijk hun siësta. Hoog tijd om het 
zwembad op de camping op te zoeken.
Het werd, op een kleine onschuldige 
adder in de tent na die voor de nodige 
paniek zorgde, weer een heerlijke 
vakantie.  

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Bungalowtent was geschenk uit de hemel
(Vervolg van voorpagina)

De naam was ons volledig ontschoten, maar als ik hem zou zien, 
zou die naam mij zo weer te binnen schieten. Daarvan was ik 
overtuigd.
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Wim trok er geregeld met zijn vrouw op uit

CCtjeCCtje
We schrijven het jaar 1973, ja, zo lang is 
het alweer geleden. Ik woonde in mijn 
eentje in de Witte de Withstraat. Die straat 
was genoemd naar een Hollandse zeeheld, 
zoals we er bij het ontstaan van onze staat 
zo’n vierhonderd jaar geleden nog enkele 
hadden en zonder wie onze staat überhaupt 
niet tot stand zou zijn gekomen (Deze 
mededeling even tussendoor voor degenen 
die vinden dat je een galerie niet naar deze 
held mag vernoemen. De onwetendheid 
van de rukkers die daar over schijnen te 
gaan, is wurgend).
Genoemde straat was toen nèt nog een 
beetje netjes, met een mooie bloemenzaak 
en nog andere keurige middenstand, maar 
was ras aan het verpauperen, onder andere 
door de komst van de sexbusiness (Nu is 
het weer een topstraat!).

Het zat mij dat voorjaar nogal tegen. Mijn 
huwelijk was op de klippen gelopen; kan 
gebeuren, maar is altijd een droevige zaak.
In mijn vak had ik net een gigantische flop 
achter de rug. De toenmalig directeur van 
het toenmalig Rotterdams Toneel had mij 
gevraagd een stuk te komen spelen en in 

mijn ijdelheid, ik werd gevraagd voor het 
Grote toneel!, was ik daar in getrapt. Wat 
er toen allemaal gebeurde, is een verhaal 
apart; ik zal het globaal vertellen.
Het stuk dat we gingen spelen heette 
‘Liebelei’, en was van de Oostenrijkse 
schrijver Schnitzler, geschreven rond de 
eeuwwisseling, 1900 dus. Mijn tegenspeel-
ster was Willeke Alberti, toen in een van 
haar hoogtijdagen, ze had op televisie de 
hoofdrol gespeeld in ‘De kleine waar-
heid’ van Willy van Hemert en dat had ze 
heel goed gedaan. Wie ook meedeed, was 
Lex Goudsmit, die toen wereldberoemd 
was vanwege zijn vertolking van Tevje in 
Anatevka (dat een paar jaar geleden bij een 
nieuwe versie opeens ‘Fiddler on the roof’ 
moest heten, ja, als we iets in het Engels 
kunnen zeggen zullen we het niet laten; in 
’s hemelsnaam noem het dan ‘Speelman op 
het dak’).

Er is veel over onze voorstelling te vertel-
len, maar laat ik kort zijn, de vertoning 
werd door de pers met de grond gelijk 
gemaakt. Laat ik voorop stellen dat ik het 
ook niet kón. Een Weense student van rond 

de eeuwwisseling, nee, die had ik niet in 
huis. Mijn eerste zin was “Zullen wij het 
rijtuig maar wegsturen?“, nou, dan weet 
u het wel. De eerder genoemde directeur 
zou de regie doen, was zelf een Oosten-

rijker, genaamd Karl Gutmann, maar kreeg 
hartklachten en werd in allerijl vervangen 
door Schnitzler junior, een charmante oude 
baas van een jaar of zestig, die als Jood 
voor de oorlog al naar de VS was gevlucht 
en daar zijn hele leven les had gegeven aan 
de universiteit, en uitstekend Engels sprak. 
Dus de oudere acteur die aan de repetities 
was toegevoegd omdat hij zo goed Duits 
kon, was van de eerste dag af overbodig, 
maar is er toch zes weken bij blijven zitten. 
Om u maar eens een idee te geven hoe het 
er bij het gesubsidieerde toneel aan toe 
ging (Even dit nog, lang zullen de latere 
tomatengooiers in de hel branden, want zij 
waren geen haar beter, maar er moest toen 
wel iets veranderen).
Nou, een bittere “schjterz” dus, en dat 
had ik nog niet meegemaakt in mijn jonge 
leven. Daar leer je trouwens meer van dan 
van al je succes.
Toen maakte mijn platendirecteur John Vis, 
op wie ik zeer gesteld was, een dramatisch 
auto-ongeluk en lag weken in het zieken-
huis. Hij overleefde gelukkig, maar dat 
wist ik toen nog niet.

En toen ging ook nog mijn vader dood, de 
held van mijn jeugd. Hij had iets aan zijn 
hart, dat zou in deze tijd ongetwijfeld zijn 
gedotterd of zoiets, maar dat bestond toen 
nog niet. Hij was trouwens veel te eigen-
wijs om naar de dokter te gaan.
Zoals gezegd, een rampzalig voorjaar, dat 
voorjaar van ‘73.

Maar het zou gaan veranderen, ik vertel 
dat dan maar de volgende keer, want ik 
ben aan mijn taks. Maak nog wat van je 
nazomer.

Van zomers die voorbij gaan
Ach jongelui, de zomer is alweer voorbij. U weet dat misschien niet, maar 
daar heb ik wel eens een liedje over gemaakt. En hoe dat liedje tot stand 
kwam, dat is een heel verhaal, dat ik u graag eens ga vertellen.

De VW en de bungalowtent bezorgden Wim en zijn familie veel plezier
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Tel: 010 - 2162258

Kunstgebit zonder verhemelteplaat ! 
- Smaak wordt beter. 
- Nooit meer misselijk. 
- Beter gevoel bij warm en koud. 

Bel ons voor meer informatie
Zaterdags geopend. 

Lengweg 80 
3192 BL  Hoogvliet 

www.kunstgebittenrijnmond.nl

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



Ken je dit nog? 

 249   

 251   Nr.

Nr.

Ken je dit nog? Mensen op het perron van een metrostation. Weet u welk? Heeft u bijzondere herin-
neringen aan de metro in Rotterdam? 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 Nieu-
werkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

Dirk Uittenbogaard: “Volgens mij was dit schip 
genaamd de Ping An. Dat was een vrachtschip, 
dat in 1965 in een vliegende storm van zijn 
ankers werd geslagen en aan de grond liep 
bij Ter Heijde. Het schip werd gebouwd door 
Lithgows Ltd. in Glasgow. Het werd in 1945 te 
water gelaten en in 1946 in de vaart genomen. 
Na de bouw ging het varen voor de Canadian 
Pacifi c Railway Company in Londen. Het schip 
is gedeeltelijk gesloopt op het strand en de sloop 
afgemaakt in ’s-Gravendeel. Zelf heb ik een foto 
van de stranding genomen met Pasen 1966. Wij 
zijn toen op de bromfi ets vanuit Boskoop naar 
Ter Heijde gereden. Toen was men al volop aan 
het slopen.”

Paul Weyling: “Wat een mooie (natte) plaat. 
Doet mij meteen denken aan een uitspraak van 
mijn oom uit Maassluis, namelijk: Schip op 
het strand, brood op de plank. Wat betreft het 
schip: dit is de Ping An; een schip dat onder 
Liberiaanse vlag voer en eigendom was van 
de Teh Hu Steamship Company in Hongkong, 
gezien vanaf de duinen bij Ter Heijde. Het schip 
had een dokbeurt gehad bij de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (RDM) en was zondag 
21 november 1965 vandaar naar zee gevaren om 
in afwachting van instructies van de reder bij de 
Maasboei voor de kust van Hoek van Holland 
voor anker te gaan. In de ochtend van dinsdag 
23 november besloot de kapitein een proefvaart 
te maken, waarbij bleek dat de hoofdmotor niet 
goed functioneerde. De Ping An ging daarom 
opnieuw bij de Maasboei voor anker, nu met 
het voornemen de volgende dag de Rotterdamse 

haven weer op te zoeken voor reparatie van de 
motor. Het liep echter anders! In de nacht van 
dinsdag op woensdag wakkerde de wind aan tot 
een west-noordwester storm, windkracht 10 en 
rond 2 uur ’s nachts braken in een tijdsbestek 
van tien minuten beide ankerkettingen. Daarna 
blies de storm de vleugellamme Ping An in een 
door wind en golven hoog opgezweepte zee 
richting kust, om ter hoogte van Ter Heijde aan 
de grond te lopen. De 48 opvarenden werden 
daarna onder zeer moeilijke omstandigheden 
gered door de reddingboot Koningin Juliana uit 
Hoek van Holland en met de motorreddingvlet 
‘Prinses Margriet’ van Ter Heijde van boord 
gehaald.
In het weekend na de stranding waaide het nog 
steeds, ook regende het af en toe in mijn herin-
nering. Ondanks het slechte weer ben ik toen bij 
de Ping An gaan kijken. Ik was niet de enige, 
de stranding was een toeristische attractie van 
formaat, duizenden mensen kwamen kijken. Het 
schip zat muurvast, eenvoudig de zee op slepen 
was er niet bij. Later werd geprobeerd het zand 
onder het schip weg te halen, zodat een geul 
naar zee zou ontstaan en sleepboten de Ping An 
vlot konden trekken. Een nieuwe zware storm 
zette rond 10 december het schip enkele tiental-
len meters hoger op het strand, tot vlak onder 
de duinen. Een tegenvaller voor de bergers. 
Uiteindelijk kwam er van een berging niets en 
werd het schip door de verzekering total loss 
verklaard. De total lossverklaring, de fi nanciële 
en technische risico’s van een berging, de vrees 
voor schade aan de zeewering en het steeds 
groter wordende gat in de beschadigde strekdam, 

deed het Hoogheemraadschap Delfl and, die 
het schip onder de wrakkenwet had geplaatst, 
besluiten de Ping An ter plaatse te slopen.”

Ruud Kuipers: Op 23 november 1965 verliet het 
vrachtschip, de Ping-An, de Rotterdamse haven. 
Het schip had net een grote beurt gehad, maar 
bij het uitvaren merkten ze dat de machines niet 
in orde waren en de kapitein besloot voor anker 
te gaan in de monding van de Nieuwe Water-
weg om daar de instructies af te wachten vanuit 
Hongkong. Die nacht stak er een zware storm 
op, de ankerkettingen braken en het schip raakte 
op drift en strandde de volgende ochtend op 
het strand van Ter Heijde. Alle opvarenden zijn 
van boord gehaald, wat nogal wat problemen 
opleverde, omdat de bemanning, de meeste van 
Chinese afkomst, geen Engels sprak. Het vlot 
trekken van het schip mislukte, doordat het te 
ver op het strand lag. Pas in maart 1966 is men 
begonnen met de sloop en in die paar maanden 
zijn er zeker duizenden mensen wezen kijken. 
Toen zag je hoe groot zo’n schip eigenlijk wel 
was. Pas eind augustus van dat jaar waren ze zo 
ver gevorderd dat het restant kon worden afge-
voerd naar ’s Gravendeel om daar het karwei af 
te maken.”

Nico Vosse: “Dit schip is de ms Ping An, een 
Chinese boot. Ik was net bij Smit Internationale 
in dienst en wachtte op een zeesleper, die later 
de Oostzee bleek te zijn. Ik werd twee keer een 
week naar de Ping An gestuurd voor de berging. 
Hij zou vlot getrokken worden. Er werden dus 
ankers uitgebracht enz.. De eerste keer werd ik 
met een wippertoestel aan boord gehaald. Geen 
fi jne ervaring. Dat is namelijk een zak met twee 
gaten waar je benen door steken. Ik kan u vertel-
len dat dit niet prettig is voor je geslachtsdelen. 
Bij een wippertoestel wordt vanaf een hoog 
punt, bijvoorbeeld een duin, een lijn naar een 
schip geschoten waar de genoemde zak heen en 
weer wordt gehaald via een katrol en zo wordt 
de bemanning van een schip in nood aan de wal 
gehaald. Een tweede storm heeft het schip over 
een strekdam nog hoger op het strand gezet, 
zodat het wippertoestel niet meer nodig was. Het 
schip is later ook op het strand gesloopt. Voor de 
duidelijkheid; het schip lag ter hoogte van  ’s-

Gravenzande op het strand. Een leuke anekdote 
is nog dat een echtpaar (zij heette Lena) van hun 
woonkamer een soort cafetaria gemaakt had. 
Hij liep zeekaken te venten op het strand voor 
dubbeltje per stuk, twee voor een kwartje en hij 
verkocht nog ook.”

Dick Otte: “Deze foto in Ken je dit nog staat in 
mijn geheugen gegrift. Het is de Ping An, die 
gestrand is; dichter bij Monster dan Hoek van 
Holland. Daar kwamen we, mijn ouders en ik, 
achter op een gure doordeweekse winterdag 
in november of december 1965. Mijn vader 
opperde het idee eens te gaan kijken naar het 
gestrande schip, dat geregistreerd stond in 
Monrovia, maar een Chinese eigenaar had. 
Naar Hoek van Holland gereden en de auto daar 
laten staan, omdat we niet beter wisten dan dat 
het schip vlak boven de Hoek zou liggen. Dat 
werd een aardige tippel, maar gelukkig met de 
koude wind mee. Gauw een paar foto’s gemaakt 
en toen vlug weer terug naar Rotterdam West. 
Volgens mij vroor het overdag. We dachten slim 
te zijn door van het koude strand te gaan en naar 
een bushalte achter de duinen te lopen en zo 
weer bij de auto te komen in Hoek van Holland. 
Niet tegen de wind in terug. Dat viel tegen. Na 
een behoorlijk eind lopen misten we de bus bij 
‘s-Gravenzande net en hebben daar bijna net zo 
lang gewacht als een terugwandeling zou duren. 
We dorsten het niet aan te gaan lopen, daar we 
de weg niet kenden en die mogelijk gekke boch-
ten zou maken, en vanwege de tegenwind niet 
te vergeten. De bus was ook al niet echt warm, 
zodat het tot Rotterdam duurde voor we weer op 
temperatuur waren.”

Rien Moerland:  “Ik ben er welhaast zeker van 
dat het vrachtschip dat bij strand Ter Heijde op 
een zandbank werd gedreven door een hevige 
storm de Ping-An uit China was. Ik was 14 jaar 
en ben daar toen wezen kijken. Het schip is 
volgens mij ter plaatse gesloopt.”

MEER REACTIES LEEST U IN DE RUBRIEK 
TANTE POST IN DEZE KRANT!  

 Vastgelopen Ping An maakt veel los   
Het lijkt wel of half Rotterdam en omstreken destijds in 1965 een kijkje is gaan 
nemen bij het aan de grond gelopen vrachtschip Ping An, op het strand tussen 
Ter Heijde en Hoek van Holland. Zoveel reacties kregen wij op de raadfoto van 
vier weken geleden! Niet normaal! Slechts een beperkt aantal kunnen we plaat-
sen op deze pagina. Maar ze zijn om van te smullen. Lees maar!
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

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.

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek  
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl“De trotse vrouw”  sculptuur van Corry Ammerlaan

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

5 kilo € 4,98
Bildtstar    

Wij zoeken iemand voor in de bediening die 
op de mooiste plek aan de IJssel wil werken. 
De Dames is een sfeervol restaurant en 
terras midden in de natuur op Leefgoed 
de Olifant, gelegen aan de dijk van de 
Hollandse IJssel. We werken met lokale 
en verse biologische producten. 
Op het Leefgoed zijn ook vergaderruimtes 
en een mooie Kas in het landelijke groen. 
We hebben particuliere en zakelijke 
klanten. 

Wij zoeken iemand die op deze mooie plek wil werken in de bediening en die snel 
kan beginnen. Ben jij gastvrij, flexibel, enthousiast. 
Heb jij passie voor gastvrijheid in de horeca? 
Wil jij je gasten een leuke tijd bezorgen? 
Ben jij een teamspeler en kan je goed communiceren? 
Wil je meegroeien en kansen krijgen verder te groeien in de horeca? 
Aarzel dan niet en stuur je c.v. en motivatie naar Chris Somvorde 
chef@leegfoed.nl of loop gezellig binnen na de lunch om jezelf voor te stellen!  



Ik heb een vraag over het op-
nemen van een uitsluitings-
clausule in ons testament. 
Mijn zoon ligt in een echt-
scheiding. Als een van ons 
komt te overlijden voordat ze 
gescheiden zijn, deelt de ex 
dan mee. En hoe zit het als ze 
al wel gescheiden zijn? 

Is een huwelijk in algehele gemeen-
schap van goederen gesloten, dan is 
de helft van de erfenis die een kind 
van zijn ouders erft van de andere 
echtgenoot. Voor 1 januari 2018 was 
het zo dat, zonder iets verder te 
regelen (huwelijkse voorwaarden), 
echtgenoten automatisch in gemeen-
schap van goederen waren getrouwd. 
Sinds die datum is er, zonder nadere 
afspraken, sprake van een beperkte 
gemeenschap van goederen, waarbij 
alle bezit en schuld van voor het 
huwelijk privé blijven en erfenissen 
en schenkingen verkregen tijdens het 
huwelijk ook. Als er, óf via de wet 
(voor 2018) sprake is van gemeen-
schap van goederen of met huwelijkse 

voorwaarden een volledige gemeen-
schap wordt afgesproken, kunt u er 
met een zogenoemde uitsluitings- of 
privéclausule in het testament voor 
zorgen dat de erfenis toch privé blijft. 
Gaat het eigen kind scheiden en was 
er geen testament of niet zo’n clau-
sule, dan bestaat anders de kans dat 
de aanstaande ex-echtgenoot/ote voor 
de helft meedeelt in de erfenis van de 
schoonouder(s). Dat is zuur, vooral 
als de ouders van de aanstaande ex-
echtgenoot/ote wél een uitsluitings-
clausule hadden opgenomen in hun 

testament.

Gaat het kind (uw zoon) scheiden 
vóórdat een van u beiden is komen 
te overlijden, dan hoeft er later niet 
gedeeld te worden. Voor een uitslui-
tingsclausule heeft u wel altijd een 
testament nodig. Zoals gezegd trou-
wen a.s. echtgenoten sinds 2018 in 
beperkte gemeenschap van goederen 
en blijven erfenissen privé. Ook met 
het nieuwe huwelijksgoederenregime 
van na 2018 kan het echter zinvol zijn 
een dergelijke clausule op te nemen, 

omdat de (schoon)kinderen nog altijd 
voor een huwelijk in gemeenschap 
van goederen kunnen kiezen.

N.B. Wilt u overigens helemaal 
zeker weten dat bijvoorbeeld ook na 
overlijden van een van uw kinderen 
niets bij de ‘koude kant’ terecht komt, 
kunt u overwegen een tweetrap in uw 
testament op te nemen. U kunt dan 
uw kinderen als eerste (bezwaarde) 
laten erven en een andere partij (zoals 
uw andere kinderen of aanstaande 
kleinkinderen) als tweede (verwach-
ter). Laat u hierover goed informe-
ren, want voor degene die in eerste 
instantie erft, brengt dit nogal wat 
verplichtingen met zich mee. 

Heeft een kind geërfd, maar is de 
erfenis een vordering op de langstle-
vende ouder, dan moet die vordering 
meegenomen worden bij de verdeling 
van de boedel bij de echtscheiding. 
Dat is best lastig, want het vrijvallen 
van die vordering kan nog lang op 
zich laten wachten. Niet verdelen, kan 
zorgen dat uw kind, nadat de langst-
levende ouder is overleden, nog een 
keer (onaangenaam) bezoek krijgt van 
de ex-echtgenoot om zijn/haar deel 
van de vordering op te eisen.  

 Erfenis en ‘koude kant’    
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De uitvaart-executeur
Benoemt u in uw testament een 
executeur, dan is dat ook de persoon 
(of instelling, zoals Akto) die de 
uitvaart moet organiseren. Is dat niet 
de bedoeling, omdat u wel de uit-
vaart, maar niet de afwikkeling van 
de nalatenschap aan uw erfgenamen 
overlaat, benoem dan in uw testament 
een uitvaart-executeur. Deze heeft 
alleen de taak de uitvaart te organise-
ren. Help de uitvaart-executeur (of de 
executeur) door uw uitvaartwensen 
voortijdig met deze persoon door te 
spreken; dat voorkomt problemen en 
onzekerheid als het moment daar is.

Besparen op uw hypotheek 
na overlijden partner
Na het overlijden van een partner 
zit u in een emotionele (en vaak 
ook fi nanciële) rollercoaster. Op dat 
moment moeten er ook nog eens 
belangrijke beslissingen genomen 
worden. Heeft u een eigen woning 
en heeft u deze geërfd, dan erft u 
meestal ook de hypotheekschuld. 
Als u in de woning blijft wonen, 
moet de hypotheekrente wel gewoon 
doorbetaald worden; ook als er wel-
licht minder inkomen is.  Wat kunt 
u dan het beste doen? Onderzoek 

allereerst of er een uitkering is uit een 
overlijdensrisicoverzekering. Is deze 
er niet, bekijk dan of u een lagere 
hypotheekrente kunt afspreken. Bij 
veel hypotheekverstrekkers, kunt u er 
namelijk voor kiezen zonder boete de 
geldende, meestal lagere hypotheek-
rente, te gaan betalen. Soms kunt u 
ook de hypotheek boetevrij afl ossen. 
Bedenk daarbij dat u daar zelf om 
moet vragen. Beslis wel op tijd. 
Sommige banken kennen hiervoor 
een periode van één jaar. Sommigen 
gunnen u voor deze beslissing slechts 
drie maanden. Meer weten en/of 
hulp nodig? Bel met ons, Nico van 
Scheijndel en Nicole Goud van Akto, 
beiden RegisterExecuteur.

Veilig op internet
We horen steeds vaker over de 
gevaren van internet en hoe creatief 
internetcriminelen zijn. Zorg dus dat 
u veilig op internet bent. Gebruik 

de tweetraps-beveiliging, waarbij u 
naast een wachtwoord ook nog via 
uw mobiele telefoon een handeling 
moet verrichten. Biedt de site geen 
tweetrapsbeveiliging, zorg dan voor 
een veilig wachtwoord, bij voorkeur 
een wachtwoordzin met daarin een 
cijfer en leesteken verwerkt. Meer 
tips: kijk op veiliginternetten.nl

Een legaat erven
In een testament bepaalt u wie de erf-
genamen zijn en wie een legaat krijgt. 
Een legaat is een item, geldbedrag of 
een dienst die een persoon of instel-
ling ontvangt van de overledene. Een 
legaat kun je aanvaarden of niet of 
een deel ervan. Dat laatste is handig 
als u bijvoorbeeld een boekenkast 
met inhoud als legaat krijgt. U mag 
er ook voor kiezen alleen bepaalde 
boeken of alleen de kast te willen 
ontvangen. Wat u niet kiest, is dan 
weer voor de erfgenamen.

Uit de praktijk 

Wij pleiten er bij een afwikkeling van 
een nalatenschap van een eerst over-
leden partner altijd voor alles zoveel 
mogelijk af te ronden. Dus: vastleggen 
waaruit de nalatenschap bestaat, zowel 
tegen de fi scale als de economische 
waarde en stel de hoogte van erfdelen 
vast. Leg vast hoeveel rente er over 
de niet-opeisbare vorderingen wordt 
vergoed. En als er een eigen woning 
is, schrijf deze over op de naam van 
de erfgenaam die de woning toekomt. 
Volgens de wet is dat de langstlevende 
echtgenoot, die over alles mag blijven 
beschikken.
Toch zien we dat er vaak niets gebeurd 
is; de langstlevende echtgenoot/ote gaat 
door met dat wat de overledene nalaat 
en er wordt niets vastgelegd. Dat wreekt 
zich bij de verkoop van de woning of 
het overlijden van de langstlevende. 
Als de woning na het overlijden niet 
is overgeschreven op naam van de 
langstlevende echtgenoot, moet dat 
alsnog gebeuren bij de levering. Als de 
leverende notaris daar pas een dag voor 
de levering achter komt, vertraagt dit 
het proces en ontstaat er mogelijk een 
kostenpost voor de verkopende partij. 
Met kunst en vliegwerk is er dan vaak 
nog wat mogelijk, maar beter organi-
seert u het bij de afwikkeling. Zeker 
wanneer er een verklaring van erfrecht 
opgesteld wordt, is het een kleine 
moeite de woning direct door de notaris 
te laten overschrijven op naam van de 
erfgenaam die de woning toekomt.

?

Houd het spannend  Contro-
leer regelmatig de bandenspanning 
van uw auto (en fi ets) het rijdt 
comfortabeler, veiliger én zuiniger.

Goedkoper naar de sport-
school  Veel sportscholen 
proberen de klanten die voor de 
vakantieperiode hun abonnement 
hebben opgezegd, weer terug te 
winnen. Ze geven daarom korting 
op de inschrijfprijs en een aantal 
maanden gratis sporten. Maak er 
gebruik van en sport goedkoper.

Download een bankapp  Een 
bankapp op uw smartphone helpt 
u met het beheer van uw geld. U 
heeft altijd zicht op uw betalingen 
en uw saldo. Bovendien maakt het 
betalen een stuk gemakkelijker 
(ook als het internet plat ligt). Het 
scannen van de QR-code maakt 
betalen gemakkelijk; met alleen 
het scannen van de QR-code en 
een bevestiging bent u al klaar.

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

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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



elkaar zoeken die ik wilde 
meenemen.

Behalve mijn katapult en mijn 
zaklantaarn legde ik mijn blaaspijp 
klaar. Ik pakte een schoolschrift uit 
mijn kastje en scheurde er een aantal 
bladzijden uit; het was een gebruikt 
schrift; in de kelderruimte van de 
muloschool van meester Staal in 
de Taxusstraat ontvreemd. Nou ja, 
ontvreemd, ik mocht kort voor de 
vakantie met een schoolvriendje in 
de kelder nog wat gebruikte schriften 
halen, let wel, in de eerste ruimte 
na de trap naar beneden! Maar die 
schriften hadden van die zachte, in 
onze ogen een soort kladpapieren-
vellen. Teleurstellend, want voor 
blaaspijppijltjes te slap en, brutaal als 
we waren, slopen we naar de verdere 
ruimten en daar vonden we een 
stapeltje schriften met stevig glad 
papier! We stopten er allebei een 
stuk of wat van onder onze bloes en 
verlieten de school met een stapeltje 
van de ‘waardeloze’ in onze hand!

Eigen blaastechniek
Ik pakte een schaar en knipte de 
juiste stroken af, die ik als pijltjes 
oprolde en vastplakte met een 
reepje plakband. Een flinke pluk 
van deze ‘projectielen’ stopte ik 
vast in mijn tas. De blaaspijp ging 
er gelijk bij. En ja, die blaaspijp 
was hooguit dertig centimeter lang, 
zilver/zwart gevlekt en van dik ijzer, 
veel korter dan de pijpen die de 
andere straatschooiertjes hadden: 
meestal minstens een halve meter 
lang, roodachtig en afkomstig van 
de elektricien. Ik had een speciale 
blaastechniek. Mijn tong fungeerde 

als een soort ontsteking; ik drukte die 
tegen de opening en haalde met een 
knallende ademstoot een ver doel, 
bijvoorbeeld een openstaand raam bij 
de overburen!
Maar goed, die blaaspijp heb ik, voor 
zover ik me kan herinneren, niet eens 
gehanteerd eenmaal in Driebergen 
bij mijn oma in de Wethouderslaan 
16. Met mijn vriend Wim Dunsber-
gen daar (echt de enige jongen van 
mijn leeftijd in die buurt!) sneden 
wij in het uitgestrekte grasveld met 
bomen en struiken achter de grote 
tuin met aalbes- en kruisbesstruiken 
achter het huis van mijn oma, een 
mooie tak van een lijsterbes om een 
boog van te maken! De pijlen stalen 
wij uit een muur van rietstengels 
rond het erf van, aan de toen Bes-
senweg gelegen, bakker Barneveld! 
De bakkersknecht loerde op ons en 
heeft ons menigmaal achtervolgd als 
wij wegrenden, gelukkig voor ons 
zonder succes! Als pijlpunten had ik 
in mijn zijtas ‘Duitse’ geweerhulzen, 
die ik had gevonden in het Kralingse 
Bos en in de ‘uitgedregde’ modder 
langs de sloot bij de oude Gasfabriek 
in Kralingen!

Beerput
In mijn oma’s huis waren kamers 
genoeg. Wij, jongelui, sliepen in de 
kamer aan de kant van het zijpad 

langs het huis, waar ook de onder-
grondse beerput zich bevond. Waar 
bij mijn vriendje thuis een toilet 
was achter een deur in een hoek van 
de grote woonkeuken, bestaande 
uit een houten deksel op een rond 
gat in een horizontale plank (waar 
wij als jongens geen gebruik van 
mochten maken, maar ons plasje 
moesten doen in een kiebelton in een 
omheinde ruimte achter het huis), 
had mijn oma in haar huis een echt 
toilet met een stortbak, waar wij, 
als we met meer kinderen logeer-
den, ’s avonds vlak voor het naar 
bed gaan in de rij stonden om ons 
plasje te doen; pas de laatste mocht 
doortrekken! Die beerput was op een 
gegeven moment natuurlijk uiterst 
vol en moest dan geleegd worden. 
Dat gebeurde ‘s morgens al vroeg: de 
grond op het zijpad werd afgegraven, 
de stenen deksel werd gelicht en het 
uitscheppen (ik weet niet meer of 
er een zuigapparaat bestond) nam 
een aanvang. Uit de put steeg een 
misselijk makende walm op die via 
het openstaande raam in de zijmuur 
binnen wolkte waar wij in een 
tweepersoonsbed lagen te slapen; een 
verstikkende stank die ons het bed 
uit joeg!

Beer
Maar Driebergen was een fantastisch 

en onvergetelijk vakantiedorp voor 
ons! Je kon naar Doorn voor het 
natuurbad. Aan de Arnhemse Boven-
weg, het verlengde van de Traai (de 
rijweg die dwars door Driebergen 
liep) was een uitspanning of theetuin 
Klein Zwitserland gelegen, met een 
uitkijktoren. In de bossen rondom 
kon je naar het Indische Hutje of 
naar de Zwitserse Brug (zoals wij 
die noemden). En op de Straatweg, 
waarover een buslijn de verbinding 
tussen de dorpen verzorgde, was 
een heel grote zaak, Kraal geheten, 
recht tegenover het begin van de 
Traai, waar je van alles kon kopen 
(ik kocht blocnotes en kleurpotlo-
den). Bijzonder was de reusachtige 
beer, een bruine of een grizzly?, die 
met opengesperde muil als een soort 
verwelkoming aan de ingang stond! 
Als wij daar kwamen, sloop ik langs 
dat dreigende beest; ik was echt een 
bangerik. Ergens op de Traai had je 
een winkel waar je vuurwerk kon 
kopen: rotjes en donderbussen. Stel 
je voor: in augustus kwam ik terug 
van vakantie met knalvuurwerk in 
mijn zak!

Bim-bam klok
In de achterkamer van het huis, 
waaraan een serre met veel glas was 
gebouwd, hing aan de wand achter 
de fauteuil waarin mijn oma altijd 
haar middagdutje deed een oude 
‘bim-bamklok’. Die heb ik geërfd. 
Hij hangt ook hier in ons huis in 
Schiedam aan de muur boven een se-
cretaire. En als ik ’s avonds laat nog 
een slaapmutsje voor het slapengaan 
savoureer en de klok laat zijn twaalf 
galmende slagen horen, gaan mijn 
weemoedige gedachten nog steeds 
naar die gelukkige tijden in mijn 
geliefde Driebergen ..!

Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
010-4705768

In mijn jonge tijd, 
ik was nog een 
schooljongen, de 
grote vakantie 

(augustus) was een feit, 
ging er een schokje van 
vreugde door mij heen als 
mijn moeder zei: “Maandag 
gaan we naar oma in Drie-
bergen!” Onmiddellijk zocht 
ik mijn zijtas met draag-
band op, ritste hem open, 
zette hem op mijn bureautje 
en ging de spulletjes bij 

Station Driebergen in de jaren vijftig

“I
Vakantiegeluk in Driebergen
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De Wethouderslaan in Driebergen

RET 
 
Na een plezierige werktijd bij 
Radio West “beter dan best”, 
Mathenesserweg, Plein 1940 
in Vlaardingen (bedrijf bestaat 
niet meer) moest ik in 1968 
in dienst. Na 18 maanden 
dienstplicht en wat zoektoch-
ten (Radio West was inge-
krompen) kwam ik bij de RET 
terecht (1971-1980). Ondanks 
een militair rijbewijs voor 
vrachtwagens tot 43 ton toch 
busrijbewijs gehaald (moest). 
Uiteindelijk mocht ik na voor-
opleiding zelfstandig rijden, 
waarbij onder andere lijn 40 
en bijna alles op de Rechter 

Maasoever.

De 300-serie was overigens geen dub-
belkluts voertuig, maar had een semi-
automatische hydraulische koppeling 
met lucht, dus zonder koppelingspedaal.
Bij de RET had men destijds een groot 
scala aan voertuigen. Ik heb incidenteel 
gereden met de 300-serie, regelmatig 
met de 200-serie met later ingebouwde 
stuurbekrachtiging op lucht waarmee je 
doodsangsten uitstond in de Maastun-
nel, en de 700-serie Kromhout met 
overdrive en stuurbekrachtiging, die al-
tijd stopte in bochten wat je niet wilde. 
De 400- en 500-series van Daf, die later 
kwamen, waren toch de paradepaardjes: 
vol automaat en luchtvering. Dat gaf 
duidelijk minder rugklachten.
Ik ben zelf op een gegeven moment op 
de nieuwe lijn 37 als vaste chauffeur 
gekomen; CS – Ommoord, later via een 
busbaan in Ommoord. Op die busbaan 
zijn nog wel eens ongevallen gebeurd 
met passagiers die onvoorzichtig over-
staken. Nu rijdt daar de metro.
De autoloze zondag was ook een aparte 
ervaring: stille wegen en volle bussen. 
Ik heb meegemaakt dat een kind voor 
in de bus stond en alles aanschouwde 
en vervolgens ging zingen “we mogen 
op zondag niet meer rijden met het au-
tootje”. Een volle bus ging meezingen, 
een bijzonder leuke ervaring. Hoewel 
Ommoord een enorme groeiwijk was, 
stond er begin jaren zeventig nog maar 
een enkele flat. In rap tempo werd er 
bijgebouwd. Er is toen besloten in 
de spits twee bussen tegelijk te laten 
vertrekken. De hoeveelheid bewoners 
nam enorm toe. Met de komst van de 
metro was dat vervolgens te behappen. 
De wijken Zevenkamp en Nesselande 
volgden daarna, met uitbreiding van 
het metronet. In 1980 ben ik wat anders 
gaan doen. Het was een leuke tijd ge-
weest. Van de 200-, 300-, 400-, 500- en 
700-series heb ik nog wel foto’s.

Ger van Heest
gerritvanheest@gmail.com
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Brunchcruise met partyschip de Jacqueline
Houd u van varen? Dan is dit iets voor u. Partyschip de Jacqueline gaat 26 september van wal voor een leuke 
brunchcruise over de Lek en Nieuwe Maas. Reis per luxe touringcar om in te schepen in Schoonhoven op Partyschip 
MS Jacqueline. Na een welkomstwoord van de kapitein gaan de trossen los voor een mooie vaartocht naar Rot-
terdam, inclusief een heerlijke kop koffie of thee met gebak, een brunch. Vertrek om 9.30 uur. Aankomst Rotterdam 
rond 16 uur.

Open Monumentendag in Lambertuskerk
Eindelijk is het zover: Venster op Muziek in de Lambertus organiseert weer een live evenement in de H.-Lambertus-
kerk op 11 september aanstaande op Open Monumentendag. Organist Eric Koevoets neemt de bezoeker om 14.00 
eerst mondeling mee in de geheime klankwereld van het poëtische Maarschalkerweerdorgel uit 1900. Om 14.30 uur 
volgt een concert, waarbij hij met heel verschillende werken van J.S. Bach, Haydn, Vierne en Barras, die diversiteit 
aan klanken muzikaal vertolkt. Tenslotte is er de mogelijkheid in kleine groepjes een korte blik op de speeltafel te wer-
pen. Tot 16.00 uur is er tevens de gelegenheid de kerk te bekijken. Aanmelden via https://www.venster-op-muziek-
lambertus.com/ of bij binnenkomst.

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 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

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

Oogklachten? Blijf er niet mee lopen! 
Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril ligt of aan uw ogen. Daarom bestaat het gratis oogzorg-
consult (ca. 30 minuten) 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 & Oogzorg helpt u verder. tel: 010-2361939. www.dehesse.nl (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

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 onaf-
hankelijk 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? 

Zaterdag 11 september
 
De geheimen van het Maarschalker-
weerdorgel
Eric Koevoets legt uit en laat horen hoe hij de 
mooiste klanken uit dit poëtische orgel tovert. 
H.-Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3, 
Rotterdam-Kralingen. Aanvang: 14.00 uur. 
Aanmelden via https://www.venster-op-muziek-
lambertus.com/ of bij binnenkomst.

Zaterdagen 11 en 18 september

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor 
verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen 
oogarts: 11 en 18 september. Kosten: € 85. 
Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, 
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast 
metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdo-
mein. Coronamaatregelen. Op afspraak: 010-
2361939 (di t/m za).

Zondag 26 september

Brunchcruise van Rotterdam over de Lek en Nieuwe Maas naar Rotterdam
BTR Reizen heeft op 26 september 2021 een mooie brunchcruise met het sfeervolle partyschip de 
Jacqueline georganiseerd. Instapplaatsen: Rot-
terdam, ABN-AMRO bank, Zuidplein 54, 3083 
CW Rotterdam, of: Rotterdam, P+R Transferium 
Capelsebrug, Capelsebrugpad 60, 3065 SM 
Rotterdam. De prijs voor deze brunchcruise is 
slechts € 55,00 per persoon exclusief reser-
veringskosten € 7,50 per boeking en overige 
consumpties. Reserveren en informatie bij BTR 
Reizen 055-5059500 of via www.btrreizen.nl (zie 
ook elders op deze pagina).

Zondag 3 oktober

Gratis naar live voorstelling ‘Groener Gras’ in Het Witte Paard
Zondag 3 oktober is er om 14.30 uur een live korte voorstelling van Sparkeltheater in Het Witte Paard, 
Groenezoom 245, in Rotterdam. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland stelt 50 gratis kaarten 
beschikbaar om de voorstelling ‘Groener Gras’ te bezoeken. Aanmelden kan op https://sparkel2doen.
nl/ Vol is vol!

Deze nazomer

Vier de nazomer bij de Dames!
Heerlijk op het terras van restaurant De Dames 
in het zonnetje genieten van de nazomer. Een 
verfrissend zomers briesje over het terras met 
een heerlijk glaasje koel bier waar de druppels 
uitnodigend langs het glas naar beneden lopen. 
Lonkend om gedronken te worden. Of een heerlijk 
wijntje wat je verkoelt bij iedere slok, of een 
uitnodigend koel glas fris.  Dan is het tijd om er 
lekker iets bij te eten, dat kan natuurlijk met een 
heerlijke lunch of mooi diner, met verse groenten uit eigen tuin. Maaltijdsalades met geitenkaas, zalm 
of kip, maar ook hoofdgerechten vis, vlees of vegetarisch, het team van De Dames maakt het met veel 
passie voor je. Kijk op de website www.leefgoed.nl, maak je keuze en reserveer, dan weet je zeker dat 
je een mooi plaatsje hebt. Beleef de zomer op het Leefgoed! 
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€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 759www.dejongintra.nl/ebmtm02www.dejongintra.nl/ebmtm0210-daagse busreis
Indrukwekkend Toscane

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebvlk056-daagse busreis
Prachtig Zuid-Limburg 

vanaf p.p.

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

vanaf p.p.

€ 84912-daagse busreis
Westendorf in Tirol

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

vanaf p.p.

€ 439www.dejongintra.nl/eblof046-daagse busreis
Moezel en Rijn

www.dejongintra.nl/ebwes03www.dejongintra.nl/ebwes03

is op zoek naar jou!

www.werkenbijdudok.nl

 Ga jij met ons de uitdaging aan?

Medewerkers 
bediening

Zelfstandig
werkende koks

Bedrijfsleiders
& fl oormanagers

Medewerkers 
bakkerij
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Vanwege het coronavirus zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse 
Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-
oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor 
een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ 
Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.
nl – www.dehesse.nl

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. Aan-
sluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spul-
letjes 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.

Voorstellling ‘ Groener Gras’ over FOMO
De voorstellingen van Sparkeltheater worden gespeeld door jonge acteurs en gaan over maatschappelijk relevante 
onderwerpen. Dit jaar hebben kwetsbare jongeren, ondanks de lopende coronamaatregelen, een mooie voorstelling 
kunnen maken: ‘Groener Gras’. De voorstelling Groener Gras gaat over FOMO (fear of missing out). Wat als je bang 
bent om iets te missen in je leven? Dat als je hier bent, je daar wil zijn. En als je dit doet, je liever dat wil gaan doen. 
Altijd maar bang iets te missen. Overal bij willen zijn. Veel jongeren hebben er last van; hoe ga je daarmee om? 
Wanneer ben je eigenlijk tevreden? En dan: hoe zit het eigenlijk met jongeren die door een ziekte of aandoening zo-
veel moeten missen? Zij hebben ook last van FOMO, zoals een ervaringsdeskundige omschreef: fact of missing out. 
De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden en gratis te bezoeken. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 
stelt 50 gratis kaarten beschikbaar (zie ook elders op deze pagina).

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

    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

    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 te-
recht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd 
gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Info: 030-
6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer 
info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een 
open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig 
laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 
uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Ook in deze 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 hele maand september

50+ Oogzorgweken. Tijdelijk verlengd!
  Heeft u last van droge of tranende ogen? Komen er 
oogziekten voor in uw familie? Ervaart u klachten met 
uw bril? Kom naar de 50+ Oogzorgweken. Met diverse 
specialisten en oogartsen in huis bent u bij De Hesse 
Optiek & Oogzorg aan het juiste adres: P.Buckplaats 
31, 30169BZ Rotterdam. tel. 010-2361939. Naast me-
trohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.
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€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

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

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

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

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

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

Kortingsbon

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

is op zoek naar jou!

www.werkenbijdudok.nl

 Ga jij met ons de uitdaging aan?

Medewerkers 
bediening

Zelfstandig
werkende koks

Bedrijfsleiders
& fl oormanagers

Medewerkers 
bakkerij
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‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

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

 

 

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

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

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

 

‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

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

 

 

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

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

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

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 
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Nu was het agrarisch themapark, dat 
sinds 1971 bestond, in de nog lege 
polder, ons doel. Via radioreclames 
en folders werd er volop de loftrom-
pet over gestoken. Het was leuk en 
leerzaam. Wat wil je als school nog 
meer? En, ons schoolhoofd, mijnheer 
Van Herwijnen, werd 65 en ging met 
pensioen. Als afscheid voor hem, leek 
ons dit een fantastische keuze.
De route was na Amersfoort zo uitge-
stippeld, dat we eerst naar pretpark de 
Julianatoren in Apeldoorn gingen en 
daarna zouden de kinderen ook nog 
in de Echoput mogen roepen. Toen 
de bussen uit de De Meesterstraat 
vertrokken, zat de stemming er gelijk 
goed in. Het ‘Mastenbroek gaat nooit 
verloren, knoop dat in je oren.’ schalde 
door de bus. Onze chauffeur deinde 
vrolijk mee. Dat we in die jaren grote 
of dubbele klassen hadden, bleek wel 
uit het feit dat we drie bussen nodig 
hadden. De firma Ringelberg zal blij 
met ons geweest zijn.

Afknapper
Toen we al een eind buiten Rotterdam 

reden, kwam een jongen naar me 
toe. “Meester, er rijdt al een hele tijd 
een auto achter de bus en die vent 
zit zo raar naar ons te zwaaien. Wij 
zwaaien maar steeds terug, trekken 
gekke gezichten en steken onze tong 
naar hem uit. Hij kan toch niet bij 
ons komen. Er zit ook een jongen bij 
hem. Hij wil wat.” Ik stond op en liep, 
tussen alle chips-etende, zingende en 
naar buiten kijkende leerlingen mee 
naar achteren. Toen ik naar de jongen 
in de auto keek, kreeg ik een raar 
gevoel. Dat kon toch niet! Dat was 
er eentje uit klas vier... en die hoorde 
in de bus vóór ons te zitten. Toen we 
uiteindelijk ergens bij Gouda stopten, 
werd alles snel duidelijk. De jongen 
was ziek gemeld, maar wilde ineens 
toch mee en de zesdeklassers uit mijn 
bus herkenden hem niet bij zijn vader 
in de auto. Nu ik dit zo schrijf, moet 
ik aan een tv-spotje denken van onze 
grootgrutter. Een familie gaat op reis, 
ze vergeten de boodschappen van AH.
‘s Middags reden we naar Bidding-
huizen, de Flevohof. Wat werd dat een 
afknapper! Kaal was het terrein nog, 

overal huisjes met tuinen er omheen. 
In die huisjes of expositieruimtes 
hingen lange stukken tekst. Hoe aard-
appelen, uien, rode kool, enz. het best 
verbouwd konden worden. Voor ge-
interesseerde volwassenen en boeren 
interessant, voor kinderen niet. Ook de 
attributen die voor de leerlingen uitge-
dacht waren, konden hun interesse niet 
lang vasthouden.
“Meester, moeten we hier nog lang 
blijven? Ik vind er geen bal aan.” Toen 
de protesten steeds massaler werden 
en wij hen in ons hart helemaal gelijk 
gaven, namen we een goed besluit. 
“Jongens, we weten nog een heel 
mooie speeltuin, daar gaan we heen.” 
Maar eerst zorgden we dat we een 
mooie personeelsfoto maakten bij 
een tractor, als afscheidscadeau voor 
mijnheer Van Herwijnen.

Speeltuin
Nu op naar de speeltuin van Oud-
Valkeveen bij Huizen in de buurt. Die 
maakte de rest van de dag helemaal 
goed. Er was een pannenkoekhuis, 
een joekel van een kanovijver en alle 

andere dingen die je in een speeltuin 
verwacht. En het weer was ook prima. 
We zagen onze leerlingen alleen nog 
maar als er een geschaafde arm of een 
bloedneus was. Wij, als onderwijzers, 
jong als we toen nog waren, deden 
enthousiast aan alles mee. Ook hier 
werd nog een charmante groepsfoto 
gemaakt. Maar ja, ook aan deze fijne 
dag kwam een eind. Eenmaal weer in 
de buurt van de school, na tientallen 
‘potjes met vet’ en ‘we zijn er bijna’, 
was iedereen versleten De vierdeklas-
sers doken natuurlijk nog onder de 
banken, de groteren haalden daar 
hautain hun schouders voor op. Het 
schoolplein was binnen de kortste 

keren leeg. De ouders namen hun 
vermoeide kroost snel mee. Morgen 
zouden wij, als personeel, alle avon-
turen en leuke dingen wel in geuren 
en kleuren te horen krijgen. Ik pakte 
mijn brommer uit het fietsenhok en 
moest nog, vanuit de Schiedamse wijk 
Nieuwland, door de Maastunnel, terug 
naar Heijplaat.
Nu ik, na ruim 46 jaar, dit verhaal 
schrijf, hoop ik dat veel oud-leerlingen 
van de Mastenbroekschool de perso-
neelsfoto’s zien en ons nog herkennen.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@ knid.nl

Een schoolreisje naar de Flevohof 
“Jongens, allemaal de bus in. Hupsakee!” Nou, dat hoefde je geen twee keer te zeggen. Met klas 
4, 5 en 6 gingen we die dag naar de Flevohof, nu pretpark Walibi. Het was 1975. Het jaar daarvoor 
waren we naar de Westerbouwing en Burgers Dierenpark bij Arnhem geweest. Hartstikke leuk! Ook 
een keer naar de Heilig Landstichting, maar dat bleek geen groot succes voor de kinderen. 

  

Het fotoboek meet 16,5 x 16,5 cm. 
Het bevat 168 bladzijden, die worden 
opgesierd door 149 fotoafdrukken. 
Verreweg de meeste in zwart-wit, 
wat logisch is, want een fiks gedeelte 
van het boek bestaat uit vooroorlogse 
beelden. Tevens worden de jaren ’50 
en ’60 ruim bedeeld en iedereen weet 
dat er ook toen nog amper kleuren-
fotografie werd toegepast. Het boek 
‘Ziet Zuid’ is een prachtige documen-
taire uitgave met zeldzaam materiaal 
van diverse topfotografen. Wij hebben 
het aan filmer, tentoonstellingmaker 
Joop de Jong (1953) te danken dat 
deze uitgave – in een tamelijk kleine 
oplage – in 2010 is verschenen. Het 
boek is uitsluitend nog antiquarisch 
verkrijgbaar en bevat als extra een cd 
met ruim 80 minuten uniek filmmate-
riaal. Waarom uitsluitend Zuid? Het 
antwoord van Joop de Jong is nuchter: 
“Als kind groeide ik op in Barendrecht 
en zo kom je vanzelf daar terecht.”

Een foto die mij enorm trof, is een op-
name uit 1954 van de zo vertrouwde, 
lange Wolphaertsbocht, die iedereen 
kent: 1750 meter lang en daterend 

van 1900. De straat is genoemd naar 
ambachtsheer Wolphaert Jansz (1410). 
Vermoedelijk kent niemand deze 
‘vergeten’ foto. Het is een creatie van 
een onbekende fotograaf van Open-

bare Werken. Haast nergens ter wereld 
zie je een schip van zo dichtbij een 
bewoonde straat ‘binnen varen’. Neen, 
de fotograaf gebruikte géén telelens.
Het schip (een loep verraadt de naam 

Belkarn) ligt in de voormalige Dokha-
ven (uit 1881). Daar lagen vroeger de 
gemeentelijke dokken en veren. In de 
jaren 1982/83 is de haven gedempt en 
daarna voor een groot deel volge-

bouwd. Gelukkig is er ook nog het 
nodige groen te ontdekken. De woon-
huizen links zijn inmiddels allemaal 
gesloopt. Jawel, óók dat cafeetje met 
het overbekende uithangbord.

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

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

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

Wolphaertsbocht
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20 SEPTEMBER 

SENIOR GAMES ROTTERDAM 

OP SPORTPARK OLYMPIA

BESTEL 
NU GRATIS

 KAARTEN

www.seniorgamesrotterdam.nl

Corona
proof!

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

BTR Reizen heeft nog veel meer Autovakanties met leuke arrangementen BTR Reizen heeft nog veel meer Autovakanties met leuke arrangementen 
en All Inclusive Hotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland

ten 
dd 

 

 

zondag 26 september gezellige dag uit met uw krant 
Brunchcruise van Schoonhoven - Rotterdam 

Op zondag 26 september 2021 organiseert BTR Reizen een gezellige dag uit. 
Per luxe touringcar wordt opgehaald en reist u naar Schoonhoven. Hier scheept 
u in op het gezellige partyschip MS Jacqueline voor een brunchcruise naar 
Ro�erdam. Na deze cruise wordt u weer teruggebracht naar uw instapplaats.                                      

Prijs is slechts € 55,00 per persoon 
Inclusief: 
�� Reis per luxe touringcar 
�� Prach�ge vaarroute met MS Jacqueline 
�� Koffie of thee met gebak 
�� Heerlijke brunch aan boord 

Exclusief: 
�� Reserveringskosten € 7,50 per boeking 
�� Overige verteringen aan boord 

All Inclusive Hotels s  All Inclusive Hote
Autovakanties  

elss
 

g

Autovakanties   Autovakanties
arrangementen

s
nnnnnn 

All Inclusive Hotel Op de Boud *** *  
 

 5 dagen Valkenburg / Zuid-Limburg va.€ 246,- p.p. g g5 dagen Valkenburg / Zuid- gLimburg va.€ 246,6 - pp
All Inclusive Hotel Oranjeoord ***

p pp,, pp
* 

 

 5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,- p.p. g g ,5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,- p pp.p.p
All Inclusive Hotel Gaasterland *** 

pp
*  

 

 5 dagen Rijs / Friesland va.€ 246,- p.p. g j ,5 dagen Rijs / Friesland va.€ 246,- p pp.p.
All Inclusive Hotel Brauer ***

pp
* 

 

 5 dagen Treis-karden / Moezel va.€ 233,- p.p. g5 dagen Treis- ,karden / Moezel va.€ 233,33 -- p.pp
All Inclusive Hotel Am Wall *** 

pp p
*  

 

 5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,- p.p. g ,5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,- p pp.p.p
All Inclusive Hotel Der Jägerhof **** 
 

 5 dagen Badessen / Teutoburgerwald va. € 259,- p.p. 

Ontdek de Veluwe e  On
 Hotel Villa Vennendaal in Nunspeetet 
 

 3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,- p.p. 3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,3, € 159,-- p.p.
Fietsen en wandelen in Brabant

p p
nt Fie

 Best Western Hotel Nobis Asten
Brab

en 
 

 3 dagen in Brabant va. € 99,- p.p. 3 dagen in Brabant va. € 99,3 d - p
Culinair hoogstandjes

p p, p
es Cu

 Boetiek Hotel Plein Vijf in Deurnene 
 

 3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,- p.p. 3 dagen het3 d
Fietsen 

t gastn het
n van

g
 

vrije Bragastg
n hotele  

abant ve Bra
el naar 

va.€a.€ 13ant v
ar hotel 

€ 13€ 13
eel in 

p.p.6,- p363
nnnn Brabantnt Fie

 van Asten naar Deurne en Helmond
el innnn B
ndnd 

 

 8 dagen het mooie Brabant va. € 469,- p.p. 8 d8 d  

Mogen wij jou warm welkom heten
 binnen een topteam en een geweldige bewonersgroep?

Vacature verzorgende IG 
en een verpleegkundige (niveau 4 of 5)

-Variërende werkzaamheden in een prachtige werkomgeving
-Uitstekende arbeidsvoorwaarden en salaris

-Reiskostenvergoeding
-Mogelijkheden om je verder ontwikkelen

Wil je solliciteren op deze vacature? 
Stuur dan jouw cv naar: info@goldenyearsprojects.nl

Vergeet niet kort te omschrijven waarom jij de leukste kandidaat 
voor de vacature bent!

Ben je op zoek naar een unieke baan in de ouderenzorg?
Dát treft, want Residence Oldenbarnevelt  zoekt jou!

Voor meer info bekijk onze uitgebreide vacature op indeed
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Een (volle) neef, Martin geheten, 
zou meegaan en die leverde ook 
enkele adressen aan van kennissen 
van zijn ouders waar we gratis konden 
overnachten. Was mooi meegenomen. 
Twee weken vakantie had je in die 
tijd en normaal gesproken moest er 
op zaterdagmorgen gewerkt worden. 
De baas gaf echter dispensatie en 
zodoende konden we al vroeg die dag 
vertrekken. Een trektocht per fi ets 
door half Nederland werd het. Op 
een degelijk rijwiel met terugtraprem 
en zonder versnellingen, dat was 
gebruikelijk in die tijd. De eerste stop 
was Anna Paulowna in de kop van 
Noord-Holland. Een forse rit vanuit 
Rotterdam, voor een fl ink deel langs 
het Noord-Hollands kanaal, maar jong 
en ondernemend als we waren, was 
dat geen enkel probleem. Twee nach-
ten bij familie aldaar, die ons met een 
zucht van verlichting maandagmorgen 
uitzwaaiden. We hadden namelijk de 
laatste nacht per ongeluk een raam van 
de studeerkamer van onze gastheer 

laten openstaan, waardoor regen en 
wind vrij spel hadden en alles drijfnat 
werd. Ze hadden er fl ink de smoor in. 
De volgende stop was de jeugdher-
berg in Sneek. Via de 30 kilometer 
lange Afsluitdijk werden we met forse 
rugwind Friesland ingeblazen. Geen 
enkele tegenligger op het fi etspad te 
zien.

Volksdansen
Voor de eerste keer overnachten in een 
gebouw van de NJHC met een jeugd-
herbergvader en -moeder (die je ook 
als zodanig diende aan te spreken), 
een slaapzaal met stapelbedden en na 
afl oop corvee dat voor ons bestond 
uit afwassen en de boel aanvegen. 
Leuk was dat je te maken kreeg met 
jonge mensen van allerlei nationa-
liteiten. Goed voor je talen. Minder 
leuk vonden we het volksdansen dat 
bijna iedere avond op het programma 
stond. We drukten graag onze snor en 
gingen liever de stad verkennen. We 
leerden in ieder geval nu persoonlijk 

het fenomeen jeugdherberg kennen, 
waarvan je lid moest zijn en dat best 
een positieve sociale uitstraling had. 
Onder de 18 jaar was je JIT (jeugdig 
individueel trekker) en daarna werd je 
bevorderd tot IT (individueel trekker). 
Wat precies het verschil was, heb ik 
nooit begrepen. Tegenwoordig klinkt 
het voor ons erg oubollig, maar in 
de jaren vijftig was dat allemaal heel 
gewoon.

De blauwe knoop
We vervolgden onze tocht bij fami-
lieverblijven in Leek (Gr.) en Meppel 
en kwamen daarna op de Veluwe in 

Oldebroek terecht, waar een jeugd-
herberg gevestigd was van de Bond 
van Geheelonthouders. Voor ons geen 
enkel probleem. Sterke drank was nog 
niet aan ons besteed. Zelfs geen bier. 
Trouwens, in geen enkele jeugdher-
berg werd alcohol geschonken. Men 
was echt van de blauwe knoop, zoals 
dat toen heette. Tegenwoordig is dat 
wel iets anders. Jeugdherbergen heten 
trouwens nu Stayokay. Via verblijf bij 
kennissen in Doetinchem belandden 
we tenslotte in Elst O.B. waar een 
wel zeer grote jeugdherberg geves-
tigd was in de vorm van een aantal 
barakken. Veel scholen maakten er 

dan ook gebruik van voor de bekende 
meerdaagse schoolreisjes. Ruimte te 
over, ook hier weer net als bij de an-
dere jeugdherbergen, verplicht corvee, 
maar gelukkig geen volksdansen. We 
eindigden onze Nederlandse tour waar 
we begonnen waren: in Rotterdam. 
Twee weken heerlijk gefi etst, diverse 
(internationale) indrukken opgedaan, 
grotendeels mooi weer en gelukkig 
geen pech onderweg.

Kees van der Sijs
Korenbloem 29
2992 CH Barendrecht
sijs@planet.nl  

 Volksdans en corvee in jeugdherbergen   
De eerste keer dat ik met vakantie ging als ondernemende 
jongeling van 16 jaar, die graag de wereld wilde gaan verken-
nen, was in 1951. Mijn ouders vonden het prima een paar weken 
verlost te zijn van een puberende lastpak. Hun eis was: fietsen 
door Nederland langs bekende adressen. Het fenomeen jeugd-
herbergen kende ik al van anderen. Goedkope overnachting en 
voedzaam eten.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden negatieven werd al eerder 
een fraai fotoboek samengesteld, 
‘ Rotterdam vanuit de wolken’, 
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, Vlaar-
dingen, Maassluis, Ridderkerk, 
Barendrecht, Hoogvliet, Spijke-
nisse, 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.  

 Oud Overschie, Zestienhovensekade, 
waar de Rotterdamse Schie uitkomt in 
de Delftse Schie, met de rooms-katho-
lieke H. Petrus’ Bandenkerk uit 1860 
en aan de overkant het oude Delftse 
Veerhuis, dat van 1767 tot 1923 werd 
gebruikt en nu een rijksmonument is. 

(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart 
Hofmeester, genomen op 3 januari 1966.   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Volksdansen... daar moesten Kees en Martin niet veel van hebben   
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Rotterdam 2022 - 
Scheurkalender

Jawel, ook voor 2022 heeft Herco Kruik 
weer een echte Rotterdam-scheurkalender 
samengesteld. Scheur mee door het jaar 
met typische Rotterdamse uitdrukkingen, 
leuke humor en anekdotes, mooie foto’s 
en plaatjes, Rotterdamse citaten en 
oneliners, chauvinistische liederen en ge-
dichten, verrassende feiten en weetjes. Leuk als cadeautje voor 
de feestdagen of verjaardagen of gewoon lekker voor jezelf!

Rotterdamse iconen-
maandkalender 2022

De ‘Rotterdamse Iconen – 
toen en nu – Maandkalen-
der 2022’ is net even iets 
anders dan vorige jaren. Elke maand biedt dit keer 
een historische en een actuele foto van een Rotterdams icoon 
naast elkaar. Denk aan de Euromast, het ss Rotterdam, het beeld 
van Zadkine, het Centraal Station, de Laurenskerk en de Eras-
musbrug. Zo ziet u in prachtige foto’s hoe Rotterdam telkens 
maar blijft veranderen. De maandkalender biedt u verder ook 
voldoende ruimte om elke dag afspraken of verjaardagen te 
noteren. Formaat 23 x 34 cm. Alvast een leuk cadeautje voor de 
feestdagen. Bestel op tijd, want ze vliegen jaarlijks de deur uit 
en de voorraad is beperkt!

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.

Rijnmond vanuit de 
wolken

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

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

Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(onderzetters)

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.

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.

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie 
ontbreken: de Natte 
T-Doek!  Leuk als 
cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als stille hint naar 
huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rot-
terdamse 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.

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 werk-
schuurtje, de hobbykamer, het 
café of waar dan ook! Formaat 
30 x 20 cm met 4 ophangogen. 
Netjes verpakt. LET OP: NOG MAAR ENKELE 
EXEMPLAREN VOORRADIG! OP = OP!

€ 15,95

€ 16,50

€ 24,95

€ 39,95

€ 39,95

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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.

Rotterdamse iconen – maandkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     16,50

Rotterdam 2022 – scheurkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95

Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95

Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95

Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50

De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95

Wandbord Rotterdam als paradijs (NOG ENKELE EXEMPLAREN, OP=OP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 7 september 2021

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

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Peter herinnert zich: “In 1958 
kwam er voor de melkbezorgers 
een sanering, dat wil zeggen dat 
zij een eigen vaste straat of straten 
toegewezen kregen om daar hun 
spullen te verkopen. De Rieder-
straat, waar ik woonde, werd 
toegewezen aan Leen Groenen-
boom. Net na de lagere school leek 
het mij wel wat een zakcentje bij 
te verdienen, dus werd ik zijn hulp 
in de vrije schooluren. Behalve 
de Riederstraat bestond de wijk 
ook uit de halve Riederlaan, vanaf 
de Donkerslootstraat tot aan de 
Beverstraat. De melkproducten 
zaten toen in glazen fl essen en 
ijzeren kratten, ook werd er losse 
melk verkocht, die met pinten 
getapt werd uit melkbussen met 
een kraantje. Maar om het afmeten 
te bespoedigen, werd het ook wel 
geschept uit de melkbus. Dat was 
eigenlijk verboden, maar er was 
niemand die dit controleerde. De 
melkproducten werden een paar 
keer per dag opgehaald bij het 
depot van Sterovita (7x beter!) 
onder de Breebrug bij het stadion. 
In 1960 brak er paniek uit bij veel 
klanten, want van de Planta-mar-
garine werd bekend dat je er jeuk 
en bulten van kreeg. Alle margari-
nes van Van den Bergh & Jurgens, 
ook het nog nu nog geproduceerde 
Blue Band, werden in de ban 
gedaan en vervangen door Zeeuws 
Meisje, dat niet door Unilever 

geproduceerd werd, 
maar in Den Dolder 
bij Gouda’s Glorie.’’
“Op mijn 15de ben 
ik gaan werken als 
leerling-letterzetter 
en in dat jaar was 
net de vrije zaterdag 
ingevoerd. Groenen-
boom vroeg me hem 
op zaterdag te blijven 
helpen, al moest ik 
soms wel wat vroeger 
stoppen, omdat ik 
moest voetballen bij 
De Musschen.”
“In 1963 was er weer 
paniek, er stroomde 
zout water uit de 
Rotterdamse kraan, 
waardoor koffi e en thee 
niet meer te drinken waren. Veel 
mensen die buiten de stad werkten, 
brachten water mee naar huis. 
Groenenboom uit Rijsoord kon 
veel klanten helpen met goed wa-
ter om een bakkie te maken. Dus 
behalve melkboer waren we enige 
tijd dus ook waterboer.
Een anekdote wil ik u niet onthou-
den: in een fl es karnemelk komt na 
enige tijd staan een waterig laagje 
en daaronder een dikke brei. Een 
klant vond dit maar niets en vroeg 
om een fl es zonder water. Ik terug 
naar de wagen even schudden en 
weer naar die mevrouw. Ik hoor 
nog die dankbare stem van haar: 

“Oh Peter, bedankt hoor, je bent zo 
aardig.” Ze moest eens weten.’’

Ziek
“Een melkboer is ook maar een 
mens dat ziek kan worden, dus ook 
Groenenboom. Op een gegeven 
ogenblik kon hij niet meer verder 
en moest hij met koorts naar huis. 
Ik had nog geen rijbewijs. Met 
hulp van een buurtgenoot heb ik 
twee dagen de wijk gedaan. Een 
hele ervaring. Voor de dagen daar-
na werd voor vervanging gezorgd 
door het Fonds Melksanering.
In 1966 moest ik in dienst en 
éénmaal in de twee weken zat je 

binnen. Ik heb Groenenboom tot 
aan zijn pensioen geholpen. Zijn 
afscheidsbijeenkomst was in het 
zaaltje van speeltuinvereniging 
Hillesluis, waar veel klanten aan-
wezig waren. Hiermee kwam er 
voor mij een einde aan een leuke 
en toch ook wel leerzame periode. 
O ja, Groenenboom kwam nog 
heel wat zaterdagen langs om bij 
pofklanten schuld te innen.’’

Wijkorgaan
In de wijk Hillesluis heb ik heel 
wat voetstappen gezet. Velen 
daarvan gingen richting het toen 
nieuwe fenomeen, de buurtwinkel 
Hillesluis op de hoek van Rieder-
laan en Westebeekstraat. Ik be-
zocht er tal van (actie)vergaderin-
gen als verslaggever van Het Vrije 
Volk. Opbouwwerker Leo Pinxten 
zwaaide er een succesvolle scepter. 
Ik meen dat hij van Utrecht kwam. 
Al snel bleek hij Hillesluis een 
goed hart toe te dragen. Onder zijn 
leiding en vindingrijkheid werden 
leuke projecten gerealiseerd, zoals 
het verdwijnen van het rangeerem-
placement West-IJsselmonde naar 
de Kijfhoek bij Zwijndrecht. Op 
de plek van de rails kwamen bos-
schages en veel gras. Na verloop 
van tijd kreeg het wijkbestuur 
de status van bewonersorganisa-
tie en was daarmee een directe 
partner van het gemeentebestuur 
op de Coolsingel. Er werd ook 
nogal eens verhuisd. Zo werd het 
wijkkantoor in de jaren zeven-
tig gevestigd in een voormalig 
(mobiel) C’70-paviljoen in de 
middenberm van de Polderlaan. 
Die plek kwam vrij nadat tramlijn 
9 (Lange Hilleweg – Centraal 
Station) werd opgeheven toen in 
1968 de eerste metro was gaan 
rijden. In de jaren tachtig had het 
wijkkantoor een etage ter beschik-
king boven het tot winkelpassage 
verbouwde fi lmtheater Colosseum 
aan de Beijerlandselaan. Later 
werd verhuisd naar het splinter-
nieuwe Kopblok in de Riederlaan. 
Na de installatie van de deelge-
meenteraad Feijenoord verloor het 
wijkorgaan veel inspraak en stierf 
een langzame dood.

Reacties: reinwol@outlook.com  

Veel knullen verdienden in de jaren vijftig en zestig een extra zakcentje door te helpen bij de 
bakker of melkboer. Peter Rietveld (p.rietveld6@chello.nl) uit Hillesluis was ook zo’n knecht-
je. Melkboer Leen Groenenboom uit Rijsoord was zijn ‘baas’. 

 Peter Rietveld (links) en een 
andere hulp naast Leen Groe-
nenboom. Foto P. Rietveld   

 Jeukende 
bultjes door Planta   

 Het Stichtseplein met in het midden de Overijsselsestraat. Foto collectie Rein Wolters   

 De Overijsselsestraat met links scholen en op de achter-
grond het Stichtseplein. Wie kent het kind? Foto collectie 

Rein Wolters   

Luyendijk’s
Vele reacties van lezers op artikelen in 
De Oud Rotterdammer geven aanzet tot 
boek over de voormalige Rotterdamse 
kruidenierswinkels van Luyendijk’s in 
de 20e eeuw.

Tussen 1932 en 1975 zijn vele duizenden Rot-
terdamse gezinnen door het winkelpersoneel 
van kruideniersbedrijf Luyendijk’s voorzien van 
levensmiddelen in één van de kruidenierswin-
kels van Luyendijk’s gevestigd in Rotterdam. De 
klanten werden door verkoopsters aan de toonbank 
bediend.
Als kleinzoon van oprichter Jan Luijendijk van de 
Winkelmaatschappij in kruidenierswaren, heb ik 
een boek geschreven over deze bekende Rot-
terdamse kruidenierswinkels opgericht door mijn 
grootvader die vanaf 1932 waren gevestigd aan 
de Nieuwe Binnenweg 445, Zwart Janstraat 8, 
Kruiskade 21 (gebombardeerd), Schepenstraat 113 
(noodwinkel) en Schieweg 121.
De eerste twee winkels in kruideniers- en grut-
terswaren waren al vanaf 1906 gevestigd aan 
de Aegidiusstraat 65 en Lusthofstraat 139 in 
Rotterdam-Kralingen en ook deze periode wordt in 
het boek beschreven.

Het boek vindt zijn oorsprong in deze waardevolle 
krant, waar ik vanaf 2008 een aantal artikelen 
schreef over de kruidenierswinkels. Er kwamen 
hierop zoveel reacties binnen van voormalig 
winkelpersoneel en klanten, dat het meer dan 
voldoende aanleiding gaf tot het schrijven van een 
boek met daarin het opnemen van vele van deze 
mooie gedeelde herinneringen. Helaas is het mij 
niet gelukt het boek eerder te schrijven en uit te 
geven, maar mijn pensionering en de lockdown 
hebben mij daarvoor wel de benodigde tijd gege-
ven om er een compleet boek met ruim honderd 
pagina’s van te maken.
Mijn grootvader en mijn vader hebben veel histo-
rische documenten bewaard, die ik nu heb kunnen 
opnemen in het boek. Ik heb ook dankbaar gebruik 
kunnen maken van de archieven van het Stadsar-
chief Rotterdam waar de medewerkers alle hulp 
boden om de gewenste informatie op te zoeken.
Het zijn vooral de verschillende gesprekken met 
de waardevolle herinneringen van oud winkel-
personeel of hun nabestaanden, die het boek zo 
bijzonder maken.
Ik bedank hen allen persoonlijk in het boek. Zonder 
hen zou het boek niet op deze wijze zijn versche-
nen. Eveneens zijn veel van hen ontvangen foto’s 
van het voormalig winkelpersoneel afgedrukt.
Bij het lezen en inkijken van het boek kun je weer 
als vanouds ‘boodschappen doen’ bij Luyendijk’s.
Tot slot wil ik mijn grote dank uitbrengen aan 
de mogelijkheid die De Oud Rotterdammer mij 
gegeven heeft. Zonder de berichtgeving in deze 
waardevolle krant zou het boek niet op deze manier 
zijn verschenen.

Het boek is te verkrijgen door een email te sturen 
naar: bert.luijendijk@hetnet.nl of te schrijven naar 
Bert Luijendijk Zwanenkade 32, 2925 AR Krimpen 
aan den IJssel.

Bert Luijendijk

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

Vanaf

99,95

JASSEN



Meer reacties op Ken je dit nog nr. 248 
(zie ook pagina 5)

Ping An (1)
Het schip in kwestie is de Ping An. 
Dit schip is in het najaar van 1965 
gestrand bij Ter Heijde. Het was net 
herfstvakantie en ik ben er met een 
schoolvriend wezen kijken. Vele 
jaren later werkte ik bij de RDM en 
hoorde dat het schip voorafgaand aan 
de stranding daar in dok was geweest 
voor reparatie. Kennelijk is dat niet 
helemaal goed gegaan, want nauwe-
lijks buitengaats viel de motor uit met 
de stranding tot gevolg. Uiteindelijk 
bleek het niet mogelijk het schip te 
bergen, waarna het op het strand is 
gesloopt. Vanwege de hoge kosten 
daarvan werd het ook wel de Ping 
Ping genoemd.

Jos Onderdelinden

Ping An (2)
Dit is het Chinese schip de Ping An, 
dat strandde bij Ter Heijde aan Zee. 
Ik heb het indertijd gezien. Mijn oom 
werkte bij de recherche daar en heeft 
de scheepsklok cadeau gekregen. Die 
hing sindsdien bij hem thuis in de 
keuken. Later ben ik Chinees gaan 
studeren. Toen ik leerde dat “ping an” 
“behouden” (als in “behouden vaart”) 
betekent, moest ik uiteraard aan dit 
onfortuinlijke schip denken!

J. v.d. Heuvel

Ping An (3)
Dit is de op 24 november 1965 
gestrande Ping-An op het strand van 
Ter Heijde. Mijn zwager, inmiddels 87 
jaar, is vanaf het begin tot einde van 
de sloop van het schip er bij betrokken 
geweest. Hij heeft ook tijdens het 
sloopwerk door zijn toedoen een kind 
gered dat in een waterput was geval-
len. Ik heb nog een foto waar allen, 
die betrokken waren bij de sloop, 
op staan. De meesten zijn inmiddels 

overleden. Op 28 oktober 1966 kreeg 
het voltallig personeel met partner 
een diner aangeboden als dank voor 
het behaalde resultaat.  De menukaart 
heb ik nog. Op YouTube staat nog een 
fi lmpje over deze gebeurtenis.

M. Schouten

Ping An (4)
Dit is de stranding van de Ping An. 
Op 23 november 1965 lag het Chinese 
schip voor de monding van de Nieuwe 
Waterweg voor anker met machine-
problemen. Door een zware storm die 
nacht braken de ankerkettingen en 
raakte het schip op drift. Het strandde 
in de morgen van 24 november op 
het strand van Ter Heijde alwaar het 
onwrikbaar vast kwam te zitten. De 
reddingboten Prinses Margriet uit 
Ter Heijde en de Koningin Juliana 
uit Hoek van Holland hebben toen 
48 opvarenden van boord gehaald. Er 
bleven ook enkele Chinese beman-
ningsleden aan boord voor de lopende 
zaken. Het schip kon immers niet 
meer zinken, omdat het erg ver op 
het strand was verdaagd. Wij hadden, 
thuis in de Hoek, een radio waar de 
visserijband op zat. Zodoende kon je 
bij stormweer meeluisteren met het 
radioverkeer tussen de Seinpost, de 
reddingboten en de zeeslepers die bij 
de pogingen tot vlot trekken van het 
gestrande schip waren betrokken. Dat 
was altijd wel spannend om mee te 
beleven. In de avond van 24 november 
1965 ben ik op mijn brommer over het 
strand van de Hoek naar Ter Heijde 
gereden om bij de Ping An te kijken 
of er nog wat te jutten viel. Ik was 
toen 17 jaar en mijn belangstelling 
ging in die tijd altijd uit naar souvenirs 
van een gestrand schip. Meestal ging 
het dan om de scheepsbel of een red-
dingboei van zo’n schip waarop dan 
de naam en de thuishaven vermeld 
stonden. Maar helaas, er waren nog 
bemanningsleden aan boord en er hing 
geen valreep of een touwladder, dus 

aan boord komen was er niet bij. Er is 
maandenlang veel publieke belang-
stelling voor dit gebeuren geweest. 
Van maart tot september 1966 is het 
schip door een scheepssloper gesloopt 
en in onderdelen afgevoerd.

Geert Voogt

Ping An (5)
De stranding in 1965 van een schip 
voor de kust bij Rotterdam is het 
Chinese vrachtschip de Ping An. Ik 
was destijds 13 jaar. Bij het zien van 
de foto wist ik het meteen en velen 

met mij natuurlijk ook. Het was 24 
november 1965 (exacte datum opge-
zocht), maar de bewuste november-
storm stond mij nog voor de geest. De 
locatie is bij Ter Heijde. Wij woonden 
destijds in Voorburg en zijn op een 
later tijdstip – toen de drukte enigszins 
geluwd was – gaan kijken. Het schip 
moest uiteindelijk worden gesloopt, 
dat duurde tot ver in de zomer van 
1966. Wij kampeerden toen vaak op 
de Haagse camping Ockenburgh, niet 
ver van de rampplek (zie bijgevoegde 
wazige gedigitaliseerde dia). Bij 
diezelfde storm liep nog een vracht-

schip op de kust (Google leert mij de 
“Santa Kyriaki”) even ten zuiden van 
IJmuiden, welk schip gelukkig kon 
worden vlot  getrokken. Ook wezen 
kijken, “pokkenend” lopen, maar de 
moeite waard. Enkele slimmeriken 
hadden transport geregeld. Je kon voor 
een knaak per persoon met de tractor 
en aanhanger enkele reis vervoerd 
worden, dat had mijn vader er niet 
voor over en terecht.
Leuk, zo’n herinnering.  

Jan Moleveld

Nog springlevend
In een reactie van Sandra Smit op de 
‘Ken je dit nog’-foto van 24 augustus 
over Diergaarde Blijdorp staat dat Ria 
van der Bijl inmiddels is overleden. 
Dat is niet het geval, hoor. Ik ben nog 
springlevend!

Ria van der Bijl  
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Cunard 
Ambassador

  In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 
15 juni vroeg u in ‘Rijnmond vanuit 
de wolken’ naar eventuele toevoe-
gingen. En in De Oud-Rotterdammer 
van dinsdag 27 juli stond in ‘Tante 
Post’ een kader getiteld “Nare herin-
neringen”. Ook ik kreeg bij deze foto 
herinneringen. Alleen geen ‘nare’.
Het gaat over de Cunard Ambassador, 
die in 1972 gebouwd is op de Werf 
van Piet Smit, tegenover het Feijen-
oord Stadion. Voordat zo’n schip aan 
de opdrachtgever wordt opgeleverd, 
wordt een proefvaart gemaakt op de 
Noordzee om alles te testen. Daarna 
gaat hij terug naar de werf terug om 
eventuele gebreken te verhelpen. 
Daarom moest hij weer door De Hef. 
Ondanks de twee sleepboten aan de 
voorkant ging de boot op drift naar 
links, waarop hij vastliep op de bo-

dem van de rivier aan de zuidoostkant 
van het Noordereiland. Het vastlopen 
ging snel. Het lostrekken was lastiger 
en wilde eerst helemaal niet lukken. 
Daarom moest enkele uren gewacht 
worden op hoogwater, waarna het 
schip kon worden losgetrokken. 
Omdat enkele personen die de proef-
vaart hadden meegemaakt andere 
(belangrijke??) afspraken hadden zijn 
die al snel met een klein bootje van 

de Spido van boord gehaald. Grappig 
is dat ik toen hiervan foto’s heb ge-
nomen. Uiteraard zwart-wit negatief, 
die ik veel later heb ingescand op de 
computer.

      Jan Jumelet
Hoorntandmos 22,
3069 AK Rotterdam
010-4216603,
e-mail: jumeletjan@gmail.com     

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

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

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

Adverteren:
Larissa Arends en Timo Pauw 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@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.

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

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopi-
eerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 

 De deels gesloopte Ping An op het strand. (foto: Jan Moleveld)   



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

Horizontaal
1. overzicht van popsongs; 7. kostbaar sieraad; 12. duivenhok; 13. dramatisch zangspel; 14. afgebeten stuk; 15. 
aluminium (afk.); 17. graafschap in Engeland; 19. afgesneden stuk vis; 21. Verenigde Staten (afk.); 22. gevangen 
verblijf; 24. naald en draad; 27. droog (van wijn); 28. rivier in Oostenrijk; 30. herenkostuum; 31. mannetjes bij; 32. 
paarsachtige kleur; 33. biljartstok; 35. plaats in Utrecht; 37. zachte metaalsoort; 38. papieren zakdoekje; 41. hoogste 
dakrand; 42. Bargoens voor tien gulden; 44. delfstof; 46. hondachtig roofdier; 47. putemmer; 48. medemenselijk; 49. 
tekst voor publicatie; 50. gierigaard; 52. strand bij Venetië; 54. zeer zware storm; 56. bevel aan een hond; 58. zonder 
ziekte; 61. oude vochtmaat; 62. eetvoorschrift; 64. water doorlatend; 65. opspringend vochtdeeltje; 67. hel verlicht; 
68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. naar omlaag; 72. handbagage; 73. hartige snack; 76. mollengang; 77. 
loofboom; 78. Griekse letter; 79. deel van een boom; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. withandgibbon; 83. Ne-
derlandse prinses; 84. Japanse munt; 86. duikpijpje om te ademen; 87. aantekeningen maken.

Verticaal
1. voorjaarsbloem; 2. bekende Nederlandse motorrace (afk.); 3. streling met de tong; 4. door koorts wartaal spreken; 
5. alles bijeen geteld; 6. Europeaan; 7. straat in Amsterdam; 8. uitroep van zeelui; 9. schaakterm; 10. Amsterdams peil 
(afk.); 11. Italiaanse landstreek; 16. onderricht; 18. houten drinkbakje; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. vlies 
op warme melk; 23. gemakzuchtig; 25. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 26. azijn; 27. heilige; 29. beschermd 
wildpark; 32. beminnen (strelen); 34. deel van een dag; 36. overheidsdienst; 37. doortochtgeld; 39. bijenhouder; 40. 
graveertechniek; 42. vol vrolijkheid; 43. dameskledingstuk; 45. kledingstuk; 46. oeverkant; 51. mannetjesschaap; 53. 
duinvallei; 54. weekdier (mv.); 55. zuivelproduct; 56. zoutachtig; 57. zeer breekbaar; 59. berggeel; 60. telwoord; 62. 
onderdeel van een geheel; 63. aldoor piekeren; 66. bergdoorgang; 67. optimale conditie; 69. laagte tussen bergen; 
71. boomsoort; 73. boomsoort; 74. lastdier; 75. wagenvracht; 78. cafébuffet; 80. rivier in Engeland; 82. soort onderwijs 
(afk.); 85. nummer (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde;

Alweer bijna Open Monumentendag

Weer velen hadden dat goed. Uit alle goede inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder een exem-
plaar van het boek ‘Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw’  krijgen toegezonden. De prijswinnaars zijn: C.L. Draak, 
J.M. Egberts, D. Boone, Frans Molijn en mevr. S.E.M. Smit.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een boek als prijs. 
Het betreft ditmaal het boek ‘Rotterdam Feijenoord – Noorderei-
land in de 20e eeuw’  van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending 
bij ons binnen is voor donderdag 16 september 2021 om 12.00 
uur. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of 
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2912 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

50 13 20 51 79 4

60 83 40 87 61 63 38 71 56 54 19 68 76

1 44 11 28 86 46 26 74 29

Horizontaal 1. overzicht van popsongs; 7. kostbaar sieraad; 12. duivenhok; 13. dramatisch zangspel;
14. afgebeten stuk; 15. aluminium (afk.); 17. graafschap in Engeland; 19. afgesneden stuk vis; 21. Ver-
enigde Staten (afk.); 22. gevangen verblijf; 24. naald en draad; 27. droog (van wijn); 28. rivier in Oosten-
rijk; 30. herenkostuum; 31. mannetjes bij; 32. paarsachtige kleur; 33. biljartstok; 35. plaats in Utrecht; 37.
zachte metaalsoort; 38. papieren zakdoekje; 41. hoogste dakrand; 42. Bargoens voor tien gulden; 44.
delfstof; 46. hondachtig roofdier; 47. putemmer; 48. medemenselijk; 49. tekst voor publicatie; 50. gierig-
aard; 52. strand bij Venetië; 54. zeer zware storm; 56. bevel aan een hond; 58. zonder ziekte; 61. oude
vochtmaat; 62. eetvoorschrift; 64. water doorlatend; 65. opspringend vochtdeeltje; 67. hel verlicht; 68.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. naar omlaag; 72. handbagage; 73. hartige snack; 76. mollen-
gang; 77. loofboom; 78. Griekse letter; 79. deel van een boom; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82.
withandgibbon; 83. Nederlandse prinses; 84. Japanse munt; 86. duikpijpje om te ademen; 87. aanteke-
ningen maken.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. bekende Nederlandse motorrace (afk.); 3. streling met de tong; 4. door
koorts wartaal spreken; 5. alles bijeen geteld; 6. Europeaan; 7. straat in Amsterdam; 8. uitroep van zee-
lui; 9. schaakterm; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. Italiaanse landstreek; 16. onderricht; 18. houten drink-
bakje; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. vlies op warme melk; 23. gemakzuchtig; 25. interkerkelij-
ke omroep Nederland (afk.); 26. azijn; 27. heilige; 29. beschermd wildpark; 32. beminnen (strelen); 34.
deel van een dag; 36. overheidsdienst; 37. doortochtgeld; 39. bijenhouder; 40. graveertechniek; 42. vol
vrolijkheid; 43. dameskledingstuk; 45. kledingstuk; 46. oeverkant; 51. mannetjesschaap; 53. duinvallei;
54. weekdier (mv.); 55. zuivelproduct; 56. zoutachtig; 57. zeer breekbaar; 59. berggeel; 60. telwoord; 62.
onderdeel van een geheel; 63. aldoor piekeren; 66. bergdoorgang; 67. optimale conditie; 69. laagte tus-
sen bergen; 71. boomsoort; 73. boomsoort; 74. lastdier; 75. wagenvracht; 78. cafébuffet; 80. rivier in
Engeland; 82. soort onderwijs (afk.); 85. nummer (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Familie Legemaat
Ik ben op zoek naar drie zussen 
van de familie Legemaat. De 
familie, vader Gert en moeder 
Henny, woonde in de jaren 
60/70 op Lombardijen in de 
Sophoclesstraat. Zij hadden drie 
dochters; Hetty, Liesbeth en 
Tanja. Onze wederzijdse ouders 
waren heel erg bevriend met 
elkaar, voelde zelfs als familie. 
Geregeld gingen wij met de 
trein vanuit Amersfoort naar de 
familie Legemaat op bezoek.
Alleen al bij deze gedachte 
moet ik weer glimlachen. Want 
als kind verbaasde ik mij er 
dan altijd weer over dat mijn 
moeder twee flessen water 
meenam naar Rotterdam. We 
vroegen ons dan hardop af 
waar dat toch voor nodig was. 
Moeder antwoorde dan steevast: 
“Omdat de thee bij jullie tante 
Henny anders niet te drinken 
is!” De reden: in die jaren 

kwam het leidingwater van Rot-
terdam uit de Nieuwe Maas en 
daar zat echt een chloorsmaak 
aan. Ik kan mij nog wel meer 
leuke anekdotes uit die periode 
herinneren. Ik zal die wel eens 
aan het papier toevertrouwen en 
wellicht ook een keer toezen-
den. Maar eerst hoop ik middels 
dit oproepje de drie dochters 
terug te vinden. Ik zou dat heel 
erg leuk vinden, te meer daar 
ik nu ook al meer dan elf jaar 
in Rotterdam woon. Misschien 
zijn er mensen die mij een 
beetje op weg kunnen helpen?

Fred van der Horst
Fred19541@hotmail.com

Grote reünie Spartaan’20 
uitgesteld
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. Niet op 4 september, 
zoals eerder vermeld, want de 
bijeenkomst is uitgesteld. Op 
zaterdag 23 oktober 2021 van 
16.00 tot 20.00 uur is er nu een 
grote reünie op het complex 
aan de Oldegaarde 251. Leden 
en oud-leden kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Voor meer 
informatie: kijk op www.spar-
taan20.nl of facebook 100 jaar 
Spartaan’20. Tijdens de reünie 
is ook het prachtige boek ‘100 
jaar’ te koop voor 20 euro.

Zingen 
Corona heeft veel veranderd 
voor zangkoren; diverse daar-
van bestaan niet meer. Wilt u 
toch blijven zingen, dan kan dat 
bij het GRK op zaterdag en bij 
het Dockyard op maandag. U 
bent van harte welkom. Inlich-
tingen: Cor Weber 0181-641517 
of weber542@planet.nl

Beatgroup The Hooks 
treedt weer op
Na diverse oproepjes in De 
Oud-Rotterdammer en veel re-
peteren is jaren ‘60 beatgroup 
The Hooks klaar voor optre-
dens. Het repertoire bestaat 
uit nummers van The Rolling 
Stones, Dave Berry, Pretty 
Things, Searchers, Animals en 
veel anderen. Heeft u interesse 
in een jaren ‘60-avond, kom 
dan eens kijken bij het repeteren. Aanmelden vooraf kan via 06-22932730.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

50 13 20 51 79 4

60 83 40 87 61 63 38 71 56 54 19 68 76

1 44 11 28 86 46 26 74 29

Horizontaal 1. overzicht van popsongs; 7. kostbaar sieraad; 12. duivenhok; 13. dramatisch zangspel;
14. afgebeten stuk; 15. aluminium (afk.); 17. graafschap in Engeland; 19. afgesneden stuk vis; 21. Ver-
enigde Staten (afk.); 22. gevangen verblijf; 24. naald en draad; 27. droog (van wijn); 28. rivier in Oosten-
rijk; 30. herenkostuum; 31. mannetjes bij; 32. paarsachtige kleur; 33. biljartstok; 35. plaats in Utrecht; 37.
zachte metaalsoort; 38. papieren zakdoekje; 41. hoogste dakrand; 42. Bargoens voor tien gulden; 44.
delfstof; 46. hondachtig roofdier; 47. putemmer; 48. medemenselijk; 49. tekst voor publicatie; 50. gierig-
aard; 52. strand bij Venetië; 54. zeer zware storm; 56. bevel aan een hond; 58. zonder ziekte; 61. oude
vochtmaat; 62. eetvoorschrift; 64. water doorlatend; 65. opspringend vochtdeeltje; 67. hel verlicht; 68.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. naar omlaag; 72. handbagage; 73. hartige snack; 76. mollen-
gang; 77. loofboom; 78. Griekse letter; 79. deel van een boom; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82.
withandgibbon; 83. Nederlandse prinses; 84. Japanse munt; 86. duikpijpje om te ademen; 87. aanteke-
ningen maken.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. bekende Nederlandse motorrace (afk.); 3. streling met de tong; 4. door
koorts wartaal spreken; 5. alles bijeen geteld; 6. Europeaan; 7. straat in Amsterdam; 8. uitroep van zee-
lui; 9. schaakterm; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. Italiaanse landstreek; 16. onderricht; 18. houten drink-
bakje; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. vlies op warme melk; 23. gemakzuchtig; 25. interkerkelij-
ke omroep Nederland (afk.); 26. azijn; 27. heilige; 29. beschermd wildpark; 32. beminnen (strelen); 34.
deel van een dag; 36. overheidsdienst; 37. doortochtgeld; 39. bijenhouder; 40. graveertechniek; 42. vol
vrolijkheid; 43. dameskledingstuk; 45. kledingstuk; 46. oeverkant; 51. mannetjesschaap; 53. duinvallei;
54. weekdier (mv.); 55. zuivelproduct; 56. zoutachtig; 57. zeer breekbaar; 59. berggeel; 60. telwoord; 62.
onderdeel van een geheel; 63. aldoor piekeren; 66. bergdoorgang; 67. optimale conditie; 69. laagte tus-
sen bergen; 71. boomsoort; 73. boomsoort; 74. lastdier; 75. wagenvracht; 78. cafébuffet; 80. rivier in
Engeland; 82. soort onderwijs (afk.); 85. nummer (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl

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

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

GRATIS TAXATIE 
VAN GOUD, 

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

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Renesse veranderingen in de 
20e eeuw

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

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

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

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

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

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95

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

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

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

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

Wandbord Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 7 september 2021

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

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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