
Hoewel daarover in sommige 
zorginstellingen anders wordt 
gedacht, is het tegenwoor-
dig vanzelfsprekend dat een 
mens ten min ste één keer per 
dag een douche of een bad 
neemt. Voorts dat hij zowel 
‘s morgens als ‘s avonds zijn 
tanden poetst. Dat was in 
mijn jeugd niet zo. Dagelijks 
baden kwam zelden voor. 
In die tijd had persoonlijke 
hygiëne bovendien geen al te 
hoge prio riteit.

Pas toen ik voor het eerst bij een 
vriendje ging logeren, werd het me 
duidelijk dat ik regelmatig mijn tanden 
moest poetsen. Je iedere morgen 
helemaal reinigen was in die dagen 
een ongekende luxe. Laat staan je 
twee keer per dag dou chen. Zoiets was 
praktisch onuitvoerbaar. Wat in onze 
fl at in het Rotterdamse Hoogvliet voor 
een bad kamer moest doorgaan, was 
eigenlijk niets meer dan een stenen 
aanrecht met daarin verzonken een 
diepe wasbak. Boven die wasbak hing 
een douchekop en dat was het. Die 
onbenullige combinatie werd heel 
deftig een lavet genoemd. Het bassin 
was te groot voor een gootsteen en te 
klein voor een badkuip.

Slangenmens
Rechtop in de bak en gelijk onder de 
douchekop staan, was voor een klein 
kind nog te doen. Voor een opgroei-
ende jongere of een volwas sene was 
dat schier onmogelijk. In het bad zit-
tend plaatsnemen was nog moeilijker. 
Dat vereiste de lenigheid van een 
slangenmens.

Wasgoed
Met deze schamele sanitaire voorzie-
ning moesten zes mensen het doen 
in ons kleine fl atje. ‘s Morgens zich 
opfrissen voor de start van een nieuwe 
dag. Om die reden werd er meestal 
volstaan met even de kop onder de 
kraan steken. Maar ook dat was vaak 
niet mogelijk. Regelmatig was het 
lavet namelijk gevuld met wasgoed 
dat in de week stond.

In dat geval moest je uitwijken naar 
de keuken. Dan moest je je opfrissen 
onder de keukenkraan. Maar ja, dat 
was weer niet zo fris.

Snoek
Aan het begin van het weekend, 
voor het uitgaan, wilde ik altijd even 
douchen. Even lekker opfrissen voor 
de meisjes. Daar kwam het zelden 
van. Als het bad al niet bezet was 
door een huisgenoot of wasgoed, dan 
spartelde er soms een grote snoek in 
rond. Een snoek die mijn vader daags 
ervoor uit het water had gehengeld. 
De vis was voorlopig in het lavet 
gestald in afwachting van een culinair 
hoogstandje. In lijdende vorm, wel te 
verstaan. 

Droogshampoo
Zodoende was het evenmin mogelijk 
regelmatig mijn haar te was sen. Het 
was in een periode dat ik een lang-
harig kapsel had. Om toch een beetje 
verzorgd bij de meisjes over te komen, 
gebruikte ik toen maar ‘droogsham-
poo’.

Cement
Droogshampoo was een soort was-
poeder dat je door je haar kamde. Na 
zo’n behandeling leek het of je haar 
gewassen was. Bovendien verspreidde 
het een redelijk frisse geur. Schoon 
werd je haar er ech ter niet van, het zag 
er alleen wat minder vet uit. Een bij-
komend voordeel was dat je haar veel 
stugger aanvoelde en beter in model 
bleef zitten. Heel handig voor mensen 
zoals ik, die kampten met slap haar. 
Mijn haar voelde na een dergelijke 
nepwasbeurt aan alsof ik een week 
met cement had gewerkt.

Heerlijke douche
Als we in Driebergen in ons vakantie-
huisje in Het Grote Bos vertoef den, 
waren de omstandigheden een stuk 
geriefelijker. Onze ‘bunga low’ was 
voorzien van een heerlijke douche. 
Het hete water stortte er met bakken 
tegelijk omlaag. Alles dankzij de grote 
elektri sche boi ler die er was geïnstal-
leerd. Dat veroorzaakte wel weer een 
ander probleem. Als iemand net had 
gedoucht, moest een volgende stort-
badklant soms een half uur wachten. 

Zolang duurde het voordat de boiler 
weer genoeg heet water had aange-
maakt.

Halfbevroren
Tijdens een avontuurtje in het Grote 
Bos in de winter, wilden mijn meisje 
en ik na een romantisch ‘onderonsje’ 
nog even lekker samen dou chen. Het 
vroor dat het kraakte. Voor alle zeker-
heid had ik de boiler ruim van tevoren 
op de heetste stand gezet. Zodoende 
was de boiler al gevuld met heet 
water, terwijl de water leidingen in de 
douchecel nog halfbevroren waren.

  Waterspel
Toen we eenmaal genoeglijk stonden 
te douchen, dacht ik met wat heet 
water de koude leidingen wat verder 
te ontdooien. Tot onze grote schrik 
barstten die leidingen op diverse 
plaatsen tegelijk open. Een indruk-
wekkend waterspel ontvouwde zich 
voor onze ogen.

In de put
Buiten, in een put onder een betonnen 
plaat, bevond zich de hoofd kraan van 

de bungalow. Zo snel mogelijk dook 
ik in mijn blootje in de put om die 
kraan af te sluiten.

Ellende
Alle snelle ingrepen ten spijt, toen 
mijn ouders en de rest van het gezin 
aan het begin van het weekend de 
bunga low betraden, was de ellende 
niet te overzien. 
Zodra de deur naar de badkamer 
werd geo pend, openbaarde zich daar 
een werkelijk verpletterend winters 
Siberisch tafe reel. Het deed denken 
aan het beeld van de ijzige villa in een 
scène van de fi lm ‘Dokter Zhivago’. 
Iedereen was sprakeloos. Ook ik was 
een en al verba zing.

Kwaaie blik
Toen ik mijn vader vroeg of hij de 
laatste keer soms ver geten was de 
leidinkjes af te tappen, leverde hem 
dat subiet een kwaaie blik van mijn 
moeder op.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Doucheavontuur met ingrijpende gevolgen
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HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

Wij zijn gewoon geopend!

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl Middenbaan 93, Barendrecht

Tel. 0180 - 453111
www.zegmaarmar.nl

Vanaf

99,95

JASSEN
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Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

 
 
 

               RIJNMOND 

 

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING     
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

Onze volgende 85ste veiling wordt gehouden op 
3 en 4 december 2021 

 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 23 oktober.Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is . 
  
Op  de  84ste veiling  in  Juni  werden enorme prijzen gehaald.   
Oorzaak (vermoedelijk) de Covid-crises. Mensen gaan niet op vakantie  
en willen "postzegelen". Nu is het moment om in te leveren. 

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

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

Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95. 

Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Leden van Laurens BuurtPas krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen
(m.u.v. bijgerechten). Dat smaakt naar meer toch? 

Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw 
keuze.  Vermeld bij de bestelling actiecode 202-LAURENS0921. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 oktober 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.



Ouwe Bart had een bedrijfje op de 
plek waar nu de nieuwe brug naar het 
eiland ligt. Het eiland is het laatste 
jaar ‘opgeknapt’ en meer toegankelijk 
gemaakt voor wat breder publiek met 
betere paden en een uitspanning, die 

eigenlijk van origine een jeugdvakan-
tieonderkomen was van de Arend en 
de Zeemeeuw, waar koffie en limo-
nade tegen betaling te verkrijgen zijn.
Wij huurden het roeibootje waarbij 
Ouwe Bart ons voorhield dat wij 
absoluut niet naar de kant van de 
Nieuwe Maas mochten gaan, omdat de 
stroming daar te gevaarlijk was en de 
grote schepen daar voeren. Natuurlijk 
deden wij dat toch en roeiden richting 
het strandje van IJsselmonde, waar 
wij linksaf de Nieuwe Maas op gingen 
naar de andere kant van het eiland. 
Maar..., bij het aanleggen verloren we 
de grip op het touw en het bootje dreef 
af, de Nieuwe Maas op. Langzaam 
zagen wij het wegdrijven, de rivier op.
Paniek natuurlijk, maar we besloten 
toch maar het eiland te gaan onder-
zoeken. Er zaten toen al politiehonden 
in hokken, die als een wilde gingen 
blaffen als wij in de buurt kwamen. 

Jaren later werden er ook politiehon-
den afgericht op een open terrein door 
een professionele club. Na wat verder 
rondgestruind te hebben, begaven wij 
ons schoorvoetend richting het pontje, 
verwachtend dat Ouwe Bart ons foe-
terend zou toespreken en vragen waar 
het bootje was. Maar nee, er waren 
nog wat mannen op het pontje en nie-
mand vroeg wat aan ons. Opgelucht 
gingen wij naar huis, blij dat het met 
een sisser afgelopen was.

Uitbrander
Een week later echter kwam de politie 
bij Jacob aan huis. Hij had namelijk 
zijn naam en adres opgegeven bij 
Ouwe Bart. Het bootje was in Dord-
recht gevonden en aangenomen werd 
dat wij verdronken waren. Een flinke 
uitbrander volgde, want zijn ouders 
wisten nergens van.

Illegale tuinders
Honderden malen ben ik op het 
eiland geweest, ook toen het soms 
bij hoog water nog overstroomde en 
de beginnende illegale tuinders hun 
huisjes bouwden. Later zijn er wat 
dijkjes gebouwd, zodat het droog 
bleef. De Brienenoordbrug met het 
drukke verkeer bestond nog niet en het 
eerste bruggetje naar het eiland werd 
gebouwd door de NAM (Nederlandse 

Aardolie Maatschappij), die opslag-
tanks op het eiland bouwde om de olie 
op te slaan die  werd opgepompt door 
de ja-knikkers die hier en daar op IJs-
selmonde opgesteld stonden.

Metrotunnelelementen
Toen de Rotterdamse metro werd 
aangelegd, werd er een stuk van het 
eiland afgehaald en een soort dok ge-
maakt waarin de metrotunnelelemen-
ten vervaardigd werden. Die werden 
via sluisdeuren door de Nieuwe Maas 
en de Leuvehaven zo de open gegra-
ven Coolsingel ingebracht, tot aan het 
Centraal station aan toe. Dit oude dok 
is nu een prachtige vijver met waterle-
lies, vissen en middenin een plaats om 
even te rusten tijdens de wandeling 
waarbij je bramen kunt plukken en 

van wilde bloemen genieten.

Skyline
Ook is er een uitkijkpunt gebouwd 
vanwaar de Rotterdamse skyline 
bewonderd kan worden. Het eiland 
is aan de kant van het Zuiderdiepje 
wat afgegraven om, zoals op andere 
plekken, ruimte te geven aan de eb- en 
vloedstroming. De grond die hierbij 
vrijkwam, is weer op de plaats aan-
gebracht waar vóór de bouw van het 
dok nog een stuk eiland was. Al met al 
een prachtig stukje Rotterdam dat de 
moeite van een wandeling waard is.

Carel Wervenbos
06-49740888
carelwervenbos@hotmail.com

Avonturen op Eiland van Brienenoord
Pakweg zeventig jaar geleden kwam ik voor de eerste keer op 
het Eiland van Brienenoord. Ik zat nog op de lagere jongens-
school, de Hillevlietschool, met als hoofd der school mijnheer 
Akkersdijk. Samen met Jacob Spaan (woonde op de Beijerland-
selaan en verhuisde kort daarna naar Amsterdam, zou hij nog 
leven...?), die bij mij in de klas zat bij meester Emeis, maakten 
wij een plan om bij Ouwe Bart aan het Zuiderdiepje bij het Eiland 
van Brienenoord een roeibootje te huren om wat te gaan varen 
en het eiland op te gaan. Het was toen slechts bereikbaar via 
een klein pontje dat door Ouwe Bart bediend werd.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 21 september 2021 pagina 3

Het opgeknapte Eiland van Brienenoord
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Van Frank Sinatra is bekend dat ie begin 
jaren vijftig zwaar aan de grond zat. Hij 
was van zijn vrouw Nancy afgegaan voor 
de beeldschone actrice Ava Gardner en het 
zeer conservatieve Amerikaanse publiek 
pikte dat niet. Bovendien was hij tot aan 
die tijd eigenlijk een soort jochie geweest, 
hij was drie turven hoog bij wijze van 
spreken, de jonge meiden van toen, bob-
bysoxers geheten, adoreerden hem, en voor 
dat “image” was hij inmiddels te oud. Zijn 
platen deden het niet meer en hij kreeg last 
van zijn stem. Toen vertelde hij later in een 
verhaal over zijn leven dat ie in één nacht 
veranderde van advocaten, heel belangrijk 
in de States, arrangeurs, tekstschrijvers en 
zelfs van platenmaatschappij. Alleen maar 
om te pogen het ongeluk te breken. En dat 
lukte, onder andere doordat zijn nieuwe 
platenmisjpoge het gloednieuwe Capitol 
was en hij tegen de briljante musicus 
Nelson Riddle opliep; tien glorieuze jaren 
volgden.

Ik nam ook een aantal ingrijpende beslis-
singen, die kan ik hier niet allemaal 
noemen, maar ik kwam bijvoorbeeld qua 

platen bij CBS terecht, met de werkelijk 
geïnteresseerde directeur John Vis, en ik 
had het geluk dat Frans Halsema mij belde 
met de vraag of ik met hem weer een pro-
gramma wilde gaan spelen; wij hadden van 
’68 tot ‘70 ook al veel succes gehad met 
Adèle en later met Conny Stuart, ongetwij-
feld twee van de bijzonderste vrouwen van 
het toenmalige cabaret.
Een bijzonder naar geval dat ik al half 
verteld heb gebeurde nog, ik was met Frans 
bij mij op de Witte de Withstraat, straat 
genoemd naar een zeeHELD, ik herhaal 
het nog maar eens, aan het brainstormen 
en schrijven, toen ik werd gebeld dat mijn 
vader was opgenomen in het Havenzie-
kenhuis, met hartklachten. Iets zei me dat 
ik er heen moest, en Frans ging met mij 
mee. We waren toen al zó bekend dat ons 
verschijnen enige beroering wekte in dat 
ziekenhuis, leuk, en ik heb mijn vader toen 
nog gesproken. De andere dag was ie dood, 
dus goddank dat ik geweest was.

De tijd ging in mijn voordeel werken 
want ik kreeg kennis aan een beeldschone 
actrice van de Nederlandse Comedie uit 

Amsterdam. Die dame wist van wanten en, 
het liep tegen de zomer, nam mij een paar 
keer mee naar Zandvoort, dat is eigenlijk 
Mokum aan Zee. Daar was een discotheek, 
die heette La Pomme, een discotheek was 
toen nog een plek waar ze lekkere muziek 
draaiden, en daar hoorde ik het lied “Salut 
les amoureux”, gezongen door Joe Dassin. 
Ik vond het van een betoverende nostalgie. 
Ik ging een beetje naar dat nummer graven, 
en het bleek de Franse versie van een Ame-
rikaans lied, “The City of New Orleans” 
van ene Steve Goodman, en dat lied ging 
over een trein. Ik wist zeker dat ik er iets 
mee ging doen.
Met een vriend heb ik toen nog tien dagen 
over de Nederlandse wateren gezeild, 
onvergetelijk, over de rivieren naar het 
Noorden, de Friese Meren, prachtig weer, 
onderweg van alles meegemaakt, maar 
ik moet een beetje opschieten met mijn 
verhaal anders wordt dit een “Never ending 
story”.

Het nummer van Joe Dassin ging maar 
niet uit mijn hoofd en toen ik midden in de 
zomer in een mooi oud hotel in Compi-
ègne, na een vakantie in de Dordogne waar 
ik mijn zoontje met een franc naar elke 
jukebox stuurde om het liedje te draaien, 
terecht was gekomen, schreef ik het hele 
nummer in pak weg twee uur op. Inder-
daad, “’t Is weer voorbij die mooie zomer”, 

geen vertaling dus, maar een oorspronke-
lijke tekst op een bestaande melodie.
Maar terug in Nederland wilde niemand 
het opnemen. Dan krijg je al die theorieën, 
“Joh, jij bent geen single-artiest” , “Laten 
we maar gaan werken aan een nieuwe LP”, 
enzovoorts.
Ik repeteerde met Frans aan ons nieuwe 
programma, “Wat je zegt dat ben je zelf”, 
dus ik had het druk genoeg, en waarom ik 
de boel heb door gedreven weet ik nou nog 
niet, maar John Vis, die iets in de gaten 
had, zei: “Als jij dat nou wilt dan maken 
we een single”…
Nou, u weet wat er gebeurd is. En je zult 
hem deze herfst weer herhaaldelijk horen.
Leuk hè?

Van voorjaar naar 
zomer naar herfst

Nee, het was een tamelijk rampzalig voorjaar dat van 1973, als u zich 
mijn stukje van de vorige krant nog herinnert. Je hebt dat wel eens, dat 
alles maar dan ook alles tegenzit. Ik heb dat een aantal malen in mijn 
jonge leven mee moeten maken. Het enige wat je dan kunt proberen: 
het ongeluk van je af trappen.

Kunst op het eiland
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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

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.dejongintra.nl/kerstreizen
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 kerstreizen

vanaf p.p.

€ 649www.dejongintra.nl/kdvel018-daagse busreis
Kerst in het Beierse Velburg

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/kdmaa01www.dejongintra.nl/kdmaa015-daagse busreis
Kerst in Maastricht

vanaf p.p.

€ 549www.dejongintra.nl/kdber035-daagse busreis
Kerst in het centrum van Berlijn

vanaf p.p.

€ 99913-daagse busreis
Kerst en Oud & Nieuw in het Zwarte Woud

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

vanaf p.p.

€ 439www.dejongintra.nl/kdbrs015-daagse busreis
Kerst in Brussel, Lille en Luik

www.dejongintra.nl/kdend03www.dejongintra.nl/kdend03

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

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

Laatste plaatsen - boek snel u kunt nog mee !
Brunchcruise van Schoonhoven - Rotterdam

Op 
Brunchcruise van Sc

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

Prijs is slechts € 55,00 per persoon
Inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Prachtige 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 HotelssAll Inclusive Hote
Autovakanties

elss
Overige verteringen aan boord

AutovakantiesAutovakanties
arrangementen

s
nnnnnnn

All Inclusive Hotel Op de Boud *** All Inclusive Hotel Op de Boud *** 
5 dagen Valkenburg / Zuid-Limburg va.€ 246,- p.p.5 dagen Valkenburg / Zuid5 dagen Valkenburg / Zuid-Limburg va.€ 246,Limburg va.€ 246,Limburg va.€ 246,- p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Oranjeoord ***

p.p.p.p.Limburg va.€ 246,Limburg va.€ 246, p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Oranjeoord ***
5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,- p.p.5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,- p.p.p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Gaasterland *** 

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

p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Brauer ***
5 dagen Treis-karden / Moezel va.€ 233,- p.p.5 dagen Treis5 dagen Treis-karden / Moezel va.€ 233,karden / Moezel va.€ 233,karden / Moezel va.€ 233,-- p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Am Wall *** 

p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Am Wall *** 
5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,- p.p.5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,- p.p.p.p.p.p.
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
5 dagen Badessen / Teutoburgerwald va. € 259,- p.p.

Ontdek de Veluwe Ontdek de Veluwe Ontdek de Veluwe 
Hotel Villa Vennendaal in NunspeetHotel Villa Vennendaal in Nunspeet
3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,- p.p.3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,-- p.p.
Fietsen en wandelen in Brabant

p.p.
Fietsen en wandelen in BrabantFietsen en wandelen in Brabant
Best Western Hotel Nobis Asten

Fietsen en wandelen in Brabant
Best Western Hotel Nobis Asten
3 dagen in Brabant va. € 99,- p.p.3 dagen in Brabant va. € 99,3 dagen in Brabant va. € 99,- p.p.
Culinair hoogstandjes

p.p.3 dagen in Brabant va. € 99, p.p.
Culinair hoogstandjesCulinair hoogstandjes
Boetiek Hotel Plein Vijf in DeurneBoetiek Hotel Plein Vijf in Deurne
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,- p.p.3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,
Fietsen
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,
Fietsen
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,
Fietsen van
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

van
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

van hotel
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

hotel
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

hotel naar
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

naarnaar hotel
3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

hotelhotel in
p.p.3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,- p.p.3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,

inininin BrabantBrabantFietsen
van Asten naar Deurne en Helmond

hotel ininininin Brabant
van Asten naar Deurne en Helmondvan Asten naar Deurne en Helmond
8 dagen het mooie Brabant va. € 469,- p.p.8 dagen het mooie Brabant va. € 469,8 dagen het mooie Brabant va. € 469,



Ken je dit nog? 
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Ken je dit nog? In 1983 verschenen ze in het straatbeeld van Rotterdam. Weet u waar en weet u ook wie 
ze heeft vervaardigd? Heeft u er bijzondere herinneringen aan of aan de plaats waar ze zich bevinden? 
Wij zijn weer heel nieuwsgierig naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Schrijf ze ons, zodat we 
ze kunnen delen met alle andere lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoud-
rotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

Cees Verkroost, oud-marinier en NNG-veteraan, 
korporaal der mariniers: “Dit is niet in 1986, 
maar in december 1985, rond de 10e decem-
ber. Het betreft hier het defi lé van mariniers 
en oud-mariniers, ter gelegenheid van de 320e 
korpsverjaardag. Ik heb ook in deze editie mee-
gelopen, zoals ik al vanaf 1970 tot 2010 iedere 
vijf jaar meeliep. Dit defi lé wordt om de vijf jaar 
gehouden, op een zaterdag dichtbij 10 decem-
ber. In 2020 is door de coronapandemie helaas 
geen defi lé gehouden en is ook de feestelijke 
bijeenkomst in AHOY komen te vervallen. Voor 
het defi lé van 2000 had ik de eer als opvolgend 
compagniescommandant te worden gevraagd. 
Na de oefening, de dag voor dit defi lé, werd na 
terugkomst in de Van Ghentkazerne nogmaals 
de indeling gecontroleerd. Tot mijn verbazing 
en genoegen werd ik toen tot compagniescom-
mandant bevorderd. In 2005 werd ik nogmaals 
als compagniescommandant ingedeeld. Deze 
functie was gewoonlijk voorbehouden aan 
offi cieren oud-mariniers en was absoluut een 
erefunctie. Naar ik later vernam hadden enige 
oud-mariniersoffi cieren zich bij de toenmalig 
commandant van het Korps Mariniers, generaal-
majoor Zuiderwijk, beklaagd over het feit dat er 
nu ineens een dienstplichtig korporaal als com-
pagniescommandant werd ingezet. De generaal 
schijnt toen gezegd te hebben: “Het zal mij aan 
mijn reet roesten wie er als commandant voorop 
loopt, als het maar een oud-marinier is.”

Jan Bleijenberg: “Het betreft hier het defi lé 

ter gelegenheid van het 320-jarig bestaan van 
het Korps Mariniers. Dit defi lé werd gehou-
den op de Coolsingel. Op het podium staan de 
toenmalig burgemeester Peper, Prins Claus en de 
commandant van het Korps. Mijn vader heeft als 
oud-marinier enkele malen meegelopen. Klein 
detail, maar niet geheel onbelangrijk, is dat dit 
defi lé plaatsvond op 14 december 1985. Dus niet 
1986, zoals bij de foto staat vermeld.”

Peter J. den Tek: “Daar komen de schutters, 
daar komen ze aan. Het zijn de mannetjesputters 
van Rotterdam’. De foto is in 1986 genomen 
vanaf het balkon of vanuit de Burgerzaal van het 
Stadhuis Rotterdam; waarschijnlijk nog door de 
hofstadhuisfotograaf Henk Hartog. We zien het 
defi lé van de mariniers ter gelegenheid van weer 
een lustrum. De mariniers vormen het oudste 
legeronderdeel van Nederland, ouder nog dan de 
marine en de landmacht. Opgericht in 1665. De 
luchtmacht komt pas kijken…  We zien het af-
nemen van het defi lé door de korpscommandant 
der mariniers op het ‘schavot’ voor het bordes 
van het Stadhuis. Met naast hem burgemeester 
Peper, herkenbaar aan zijn haardos, en de minis-
ter of staatssecretaris van Defensie. Daarachter 
staan de ‘aide de camp’. Rechts naast het scha-
vot burgerafgevaardigden van de krijgsmacht, 
gemeente en ik denk het Comité Nationale 
Belangen. Zeker weten doe ik het niet, maar de 
dame met hoed, direct naast het schavot, zou wel 
eens de enige vrouwelijke drager MWO kunnen 
zijn en anders was zij zeker aanwezig op de 

eretribune met de nog levende dragers MWO, 
onder andere ‘Hakkie’ MWO Hakkenberg in rol-
stoel, maar staande bij passeren van het vaandel 
en bij het Wilhelmus.
Elk jaar op 10 december is er een kranslegging 
op het Oostplein. Elk jaar komen de aspirant-
mariniers op het Doelenplein en ze gaan weg als 
marinier.
U ziet op de trambaan de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine. Dan ziet u daarnaast 
het Tamboer- en Pijperskorps. Dit zijn actief 
dienende mariniers. U ziet duizenden en 
duizenden toeschouwers vanaf het Hofplein tot 
aan het Churchillplein aan beide zijden van de 
Coolsingel.
Het defi lé gaat als volgt. Voorop loopt de Mari-
nierskapel der Koninklijke Marine. Daar direct 
achter het vaandel met vaandelwacht in Pieken 
Pak, genoemd naar de helmen met piek. Achter 
het vaandelwacht in ceremonieel tenue met wa-
pen een groep mariniers in dagelijks tenue. Dan 
een groep in woestijntenue en als laatste, altijd 
weer indrukwekkend, een groep in pooltenue 
met ski’s. De kapel komt opmarcheren onder 
het spelen van de Marine Defi leer Mars. En 
altijd precies op de centimeter waar de laatste rij 
toeschouwers staat, begint het welbekende ‘Piet 
Hein’. Het korps kan precies plannen en het is 
ze geraden ook, anders krijgen ze wat te horen 
van de toeschouwers! ‘Piet Hein’ begint daar, 
punt uit. De kapel draait de trambaan op, maakt 
front en begeleidt met muziek het defi lé. Achter 
de actieve troepen komen de mariniers buiten 
dienst, marinier B.D. Zeg nooit oud-mariniers, 
het zijn Mariniers B.D. Eens marinier, altijd 
marinier. Soms zijn het wel drie- tot vierduizend 
Mariniers B.D. die meelopen in het defi lé.
Na 40 jaar op het Stadhuis gewerkt te hebben 
in de geüniformeerde dienst, heb ik alle defi lés 
in die 40 jaar meegemaakt. Ik stond altijd op 
het bordes, omdat mijn collegae vonden dat ik 
daar hoorde. En marinier en burger wisten mij 
te vinden.
Het grote defi lé ‘350 jaar mariniers’ was veel 
groter dan dit defi lé op de foto, inclusief een 
afvaardiging van mariniers met kapel uit 
Engeland. We oefenden na de oorlog altijd 
samen, vandaar. Bij het 350-jarig bestaan werd 
gigantisch uitgepakt op de Coolsingel en in de 
lucht. Alles wat het korps gebruikt en op de 

Coolsingel kon komen zonder de metro in elkaar 
te laten zakken was aanwezig. Tussen de dui-
zenden Mariniers B.D in het defi lé reden trucks 
uit de Tweede Wereldoorlog, Nederlands Indië, 
Nederlands Nieuw Guinea, het TRIS, de Antil-
len, landingsvaartuigen, Jeeps, Special Forces in 
sluipschutteruitrusting, enzovoorts, enzovoorts.
Ik stond toen niet op het bordes, maar was met 
een marinier en een luchtmachtman op de toren. 
De vliegtuigen moesten binnen gepraat worden, 
laag over Rotterdam en precies over de Coolsin-
gel. Zat ik daar toch effe eerste klas met dank 
aan de collegae.
Vele mariniers kunnen het beamen: de mariniers 
hebben een status in Rotterdam. Kom je in 
Rotterdam een café binnen, dan krijg je, voor je 
maar wat kan bestellen, je biertje. Haal het niet 
in je hoofd om maar aan afrekenen te denken.
Helder wat nu de mannetjesputters van Rot-
terdam zijn?”

Jaap van Toledo: “Op de foto is het defi lé te 
zien van de oud mariniers op de Coolsingel voor 
het Stadhuis. Dit is rond de verjaardag van de 
oprichting van het korps op of rond 10 december 
1665. Tijdens de korpsverjaardag wordt er om 
de 5 jaar altijd een reünie gehouden van de 
oud en actief dienende Mariniers met een groot 
defi lé op de Coolsingel. Vorig jaar is het door 
de Corona maatregelen niet doorgegaan. Het 
Rotterdamse publiek is altijd erg gesteld op hun 
Mariniers. Ik heb zelf als oud Marinier vaak 
meegelopen met het defi lé. Ik ben inmiddels al 
77. Het defi lé wordt meestal afgenomen door de 
Commandant van het Korps en een bevelhebber 
van de strijdkrachten. Vroeger ook wel een in 
het bijzijn van Prins Bernard. Op de foto staat 
ook de burgermeester van Rotterdam. DE afslui-
ting van die dag vind meestal in de Ahoy waar 
je met je kameraden bij de nasi hap en bier nog 
heel wat bij kan praten. Ik vraag mij af of deze 
foto gemaakt is in 1985 in plaats van 1986.”  

 De mannetjesputters van Rotterdam   
cht heel veel reacties kwamen er niet op de Ken je dit nog-foto van 
het défilé van de mariniers op de Coolsingel in 1985. Want dat was 
wat er te zien was op die raadfoto. Maar de reacties die kwamen, wa-

ren vaak zeer gedetailleerd en ook weer leerzaam. Op deze pagina leest u alles 
over het défilé.
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

www.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

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

‘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 



Na het overlijden van mijn 
moeder bleek dat een goede 
vriend van haar de executeur 
van haar nalatenschap was 
én dat hij daarom de uitvaart 
ging organiseren. Mijn zus en 
ik vonden dat maar raar; dat 
is toch iets dat wij kinderen 
moeten doen?

 Er staat niet in de wet wie de uitvaart 
moet organiseren; dat is geheel aan de 
persoon; aan de overledene zelf. De 
uitvaart is namelijk niet van de nabe-
staanden, maar moet volgens artikel 
18 van de Wet op de lijkbezorging ge-
beuren naar de wens of vermoedelijke 
wens van de overledene. In artikel 19 
van die wet staat hoe die uitvaartwen-
sen bekend kunnen worden gemaakt, 
namelijk door ze in een testament of 
codicil op te nemen. En daar ontstaat 
uw probleem. Met de benoeming van 
de goede vriend tot de executeur van 
haar nalatenschap heeft uw moeder 
hem indirect ook de opdracht gegeven 
om de uitvaart te organiseren. Dat 
had anders gekund; moeder had een 

uitvaart-executeur kunnen benoemen.

De wet kent namelijk drie soorten 
executeurs. De uitvaart-executeur, 
die alleen tot taak heeft de uitvaart te 
organiseren. De beheer-executeur die 
de nalatenschap afwikkelt en alleen 
spullen mag verkopen om schulden 
mee te voldoen. En de executeur-
afwikkelingsbewindvoerder. Deze 
laatste mag ook beschikken over 
de nalatenschap; dus ook als er 
voldoende middelen beschikbaar zijn 
om de schulden mee te voldoen, mag 

deze toch verkopen. Ze worden ook 
wel respectievelijk een, twee en drie 
sterren executeurs genoemd. Als het 
niet anders is vastgelegd, zijn de twee 
en drie sterren executeurs dus ook au-
tomatisch de personen die de uitvaart 
moeten organiseren.

Het kan natuurlijk ook zijn dat uw 
moeder met een speciale bedoeling de 
vriend tot executeur heeft benoemd 
voor haar uitvaart. In zulke gevallen 
is het fi jn wanneer uw moeder of de 
persoon met dergelijke bedoelingen 

daarover ook duidelijk is. Bijvoor-
beeld: “Ik wens een kerkelijke 
uitvaart en die is bij deze vriend 
in betere handen dan bij de kinde-
ren”. Of: “Om onenigheid tussen 
de kinderen te voorkomen, heb ik 
gevraagd om ‘die en die’ mijn uitvaart 
te laten organiseren”. Dat laatste kan 
van belang zijn bij een samengesteld 
gezin of als kinderen zich lange tijd 
niet hebben laten zien. Maar vaak is 
er niet bij nagedacht en ontstaat de 
situatie zoals bij u.

Maar wat moeder ook heeft gewild, 
het is verstandig om als executeur 
steeds in gesprek te zijn met de andere 
naasten van de overledenen. Zeker 
als zij erfgenamen zijn, want met hen 
moet er nog een hoop afgestemd en 
besproken.

Codicil
Een codicil is een handgeschre-
ven en gedateerd en ondertekend 
document. Schrijf duidelijk uw 
uitvaartwensen op zodat er geen 
verwarring kan ontstaan over uw 
bedoelingen. Bewaar het codicil 
bij uw belangrijke papieren zodat 
het gevonden wordt als het nodig 
is. Vertel uw naasten waar u de 
belangrijke papieren bewaart.

 Wie organiseert de uitvaart?    
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Kenteken kwijt
Het komt nogal eens voor dat deel 3 
(bij auto’s van vóór 2014) kwijt is of 
de tenaamstellingscode van de auto 
van na die datum. Dat onderdeel van 
het kenteken is nodig om de auto (of 
brommer) te kunnen verkopen. Bent 
u dit deel van het kenteken kwijt dan 
kunt u bij de RDW eenvoudig een 
nieuwe aanvragen. Gratis is dit helaas 
niet, maar vlot is de dienst wel. Na 
een paar dagen heeft u het nieuwe 
kentekenbewijs al in huis.  

Goed doel bestaat niet meer
Het komt voor dat in een testa-
ment een goed doel als legataris 
of erfgenaam is benoemd maar dat 
dit doel niet meer bestaat. Is het 
goede doel opgegaan in een andere 
stichting of vereniging dan kan de 
erfenis nog steeds uitgekeerd worden. 
Is het goede doel opgeheven dan 
valt het legaat of erfenis terug in de 
nalatenschap. De andere erfgenamen 
ontvangen daardoor iets meer. Heeft 
u een of meerdere goede doelen op-
genomen in uw testament controleer 
dan regelmatig of dit goede doel 
nog bestaat. Bij natuurlijke personen 
is dit probleem op te lossen door 
de afstammelingen van de persoon 

vervolgens te laten erven. In alle 
andere gevallen: benoem een goed 
doel met een lange geschiedenis zoals 
het Rode Kruis, het KWF kanker-
fonds of Artsen zonder grenzen tot de 
uiteindelijke erfgenaam of legataris. 
Zo komt uw nalatenschap altijd goed 
terecht.

Snel kost geld
Alles wat u snel moet verkopen, kost 
vaak veel geld; u kunt immers niet 
wachten op de beste prijs. Gelukkig 
zijn woningen tegenwoordig weer 
snel verkocht, maar het verkopen 
van spullen uit de inboedel kost vaak 
meer tijd. Alles weggooien of naar de 
kringloop brengen, voelt niet altijd 
goed. Door de tijd te nemen en even-
tueel de overbodige spullen tijdelijk 
op te slaan, geeft u uzelf meer tijd en 
de kans op een betere prijs. Vooral de 
vele veilingsites die online werken, 
bieden goede kansen.

Doorgeven grafrechten
De opdrachtgever van de uitvaart is 
ook de persoon die de asbestemming 
mag kiezen of die als contactpersoon 
voor de begraafplaats mag beslissen 
over het wel of niet verlengen van de 
grafrechten. Het doorgeven van het 
recht is iets wat vaak vergeten wordt. 
Met een onderlinge overeenkomst is 
veel te regelen, maar ook in een tes-
tament kan worden opgenomen wie 
de grafrechten krijgt of mag beslissen 
over de bestemming van de as.

Bedenktijd
Nadat koper en verkoper de 
koopovereenkomst van een woning 
hebben ondertekend, heeft de koper 
nog drie (werk)dagen bedenktijd om 
zonder kosten of voorwaarden van de 
koop af te zien. Dat recht heeft alleen 
de koper. De bedenktijd is er om 
kopers te behoeden voor impulsieve 
aankopen.  

Uit de praktijk 

De laatste tijd krijgen we steeds vaker 
klanten die de controle over hun leven 
en hun woning hebben verloren. We 
kennen allemaal wel de stapel oud pa-
pier die nu toch echt eens weggegooid 
moet worden of de voorraadkast die we 
toch echt eens moeten controleren op 
de houdbaarheidsdatum van blikken en 
potten. Dan verzamelen we moed, gaat 
die stapel oude kranten de deur uit en 
wordt de kast nagelopen op wat weg 
kan. Doen we niets dan dijt de stapel uit 
en wordt de voorraadkast een museum. 
Zonder schoonmaken wordt het beeld 
alleen maar erger. 
De betreffende persoon schaamt zich 
vaak dat hij het zover heeft laten 
komen. Eens komt er een moment dat 
hij toch echt mensen moet binnen laten, 
bijvoorbeeld als dringend zorg nodig is 
of na overlijden. Aan ons, als bemid-
delaar/executeur, is dan de taak om in 
deze woning de papieren te vinden die 
we nodig hebben en de schoonmaak te 
(laten) beginnen. Soms kan de bewoner 
terug naar de woning, soms moet de 
woning terug naar de verhuurder of 
worden verkocht, maar altijd moet de 
woning weer toonbaar worden en vrij 
van geuren. Niet het leukste werk, maar 
als het gedaan is, geeft dat een goed 
gevoel; net als bij de oude kranten die 
weg zijn of de opgeruimde kasten. 
Heeft u hierover vragen of over andere 
erfkwesties, maak een afspraak met ons. 
Dat kan vrijblijvend op onze erfcoach-
spreekuren in Spijkenisse, Schiebroek, 
Prinsenland of Lansingerland. Zie 
www. akto.nu en tel. 010-3130823  

?

Repareer zelf  Spullen weg-
gooien omdat ze stuk zijn, is 
gemakkelijk. Met een beetje 
moeite repareert u het zelf en dat 
is duurzamer. Er zijn verschillende 
sites zoals ifi xit.com en YouTube 
die handleidingen geven over hoe 
alledaagse producten te repareren. 
Via sites als fi yo.nl, fi xpart.nl en 
partsnl.nl kunt u onderdelen bestel-
len. Misschien de moeite waard 
om te proberen en goed voor uw 
portemonnee en het milieu.

Snel opvragen  Na het overlij-
den, is het belangrijk snel te weten 
of een overledene een testament 
heeft laten opstellen. Dat kon altijd 
alleen per e-mail of post bij het 
CTR of via een notaris. Maar sinds 
kort kunt u dit ook direct via het 
internet aanvragen. via https://par-
ticulieren.notaris.nl/ctrp. Honderd 
procent waterdicht is het nog niet. 
Vindt u geen testament probeer het 
dan via de oude methode.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

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

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam

010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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

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

hierin te begeleiden.

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 

Een liefdevolle partner 
via 60PlusRelatie!

Ga op zoek naar een nieuwe liefde 
en schakel daarvoor dé specialist in 
op dit gebied. Bel Apolonia voor 
een vrijblijvend gesprek. 

Apolonia Gort
Tel: 0183 - 85 13 14 

Relatie
Plus6

Broekenpaleis
Het

Voor al uw casual kleding
met merken zoals Casa Moda,
Pioneer, LaCoste en Pierre Cardin.

Ook voor al uw overhemden, 
kostuums, colberts, jeans, shirts, 
truien, pantalons etc.
Ook voor al uw lengtematen.

Pretorialaan 21-23 
Rotterdam zuid 

010-4856448

Gespecialiseerd in

GROTE MATEN
HERENKLEDING

 t/m

9x
XL!

Sinds 1926 een begrip in Rotterdam en wijde omgeving: 

www.hetbroekenpaleis.nl

Voor al uw casual kleding
met merken zoals Casa Moda,
Pioneer, LaCoste en Pierre Cardin.

Ook voor al uw overhemden, 
kostuums, colberts, jeans, shirts, 
truien, pantalons etc.
Ook voor al uw lengtematen.

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

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

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
€ 3,985 kilo

Frieslanders    

Sportieve ondernemende man 
zoekt een 

levenslustige vrouw van 75+ 
andere cultuur geen bezwaar, 

in omgeving Rotterdam.

Geïnteresseerd? 
Reageer dan o.v.v. brief onder 

nummer 1854

bandjeverstandje.nl

voorraad

>3.000
24 uursservice

tel. 06-53 438 087

Zolang het nog kan 
profiteer ervan! 

Corleano Trading BV in liquidatie. 
Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door het besluit van de 

vergadering van aandeelhouders van 26 augustus 2021. De rekeningen 

verantwoording liggen ter inzage bij de kamer van koophandel en ten 

kantore van de rechtspersoon te Kreekweg 8 te Zwijndrecht tot  

15 oktober 2021.

De Fietsenbaron BV in liquidatie. 
Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door het besluit van de 

vergadering van aandeelhouders van 26 augustus 2021. De rekeningen 

verantwoording liggen ter inzage bij de kamer van koophandel en ten 

kantore van de rechtspersoon te Kreekweg 8 te Zwijndrecht tot  

15 oktober 2021.
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Strak in het pak, nette das, mooie pet 
een beetje schuin op het hoofd, korte 
ribbroek en lange kousen met franjes. 
Van mijn grote neef Henk Vonk had 
ik nog een mooi groot mes gekregen 
dat aan mijn riem prijkte. Het was zo 
groot als mijn onderarm en niemand 
zag er toen enig kwaad in.
Onderweg naar ons kamphuis hadden 
we bij voorbaat al de welpeneed 
meerdere malen geschonden. Zuid 
was één groot speelterrein voor ons 
en we waren niet echt in de wieg 
gelegd om oude vrouwtjes te helpen 
met oversteken. Ze laten schrikken 
was veel leuker. Al moet ik zeggen 
dat mijn vriend Tonnie in dat soort 
dingen wel de ergste was, afgezien 
van zijn grote broer, die grootmeester 
kattenkwaad was. Ik weet niet waar 
die twee nu uithangen. Het zou me 
niets verbazen als ze ergens goed 
opgeborgen zouden zitten.

In de kring
Aangekomen bij onze akela, een klei-
ne Indonesische schat en haar man, 
die volgens de regels Balou genoemd 
werd, konden we ons gang gaan op 
het terrein. Natuurlijk, het begon al-
lemaal netjes. De vlag werd gehesen. 
We zaten op onze hurken in de kring, 
zoals het kleine wolven betaamt, 
rondom onze akela en de totem, en 
riepen luid: ‘Akela, wij doen ons 
best! Waarop zij antwoordde:’djib, 
djib , djib’, wat zoveel betekende 
als: doe je best! Wij schreeuwden 
vervolgens, – al liegend, want er zou 
niets van terecht komen -, nogmaals: 
‘wij dob, dob, dob, WOEF!’
Als Petrus verloochenden we tot 
drie maal toe onze akela, want we 
zouden absoluut niet ons best doen. 
Ja, met donderjagen, misschien. Was 
de formaliteit achter de rug, dan was 
het hek van de dam. O, akela deed 
zeker haar best. We konden met al-
lerlei goede daden, vaardigheden en 

activiteiten, prachtige insignes halen, 
die je moeder dan weer keurig op je 
mouw kon naaien.

Sjerrie de slingeraar
Zover zijn wij nooit gekomen. Geen 
insignes voor ons. Niet voor knopen 
leggen, noch voor het aan de andere 
kant van de straat krijgen van de 
eerder genoemde oude vrouwtjes of 
voor een mooi verband aanleggen 
als iemand zich gruwelijk bezeerd 
had. Er bestonden simpelweg geen 
insignes voor fikkie stoken, bomen 
klimmen, met stokken achter elkaar 
aanzitten en ruiten ingooien met 
mooie ronde kiezelstenen. Dat 
konden we met zo’n gave slinger. 
Afgekeken van Sjerrie de slingeraar, 
ook wel genoemd Thierry la Fronde, 
onze tv-held in 67. Wij zongen, door 
de achtertuinen van Zuid lopend: ‘ik 
ben Sjerrie de slingeraar, ik slinger 
heel de boel bij elkaar, en wie er dan 
nog overblijft, dat ben ik, dat ben 
IK!’ Met zijn slinger was Thierry de 
schrik van menig middeleeuws sol-
daat. Wij van de vreedzame bewoners 
van de Groene Hilledijk.

De klos
Een keer was ik de klos. Er ging een 
ruit aan diggelen en de snelle en zeer 
boze bewoner van het inmiddels 
tochtige huis, had me in de kraag ge-
vat. Hij sleurde me mee naar binnen 
en mijn vrienden gingen al scheldend 
achter ons aan. De hele troep arri-
veerde in de woonkamer van de man, 
met onder onze voeten het bewijs: de 
scherven van onze aanslag. Tonnie 
was de echte dader, maar ik zou 
mijn vriend nooit verraden en hield 
mijn mond stijf dicht toen hij vroeg 
wie van ons zijn ruit had ingegooid. 
Technisch gezien was hij eigenlijk 
‘ingeslingerd’, maar daar zouden 
we de man niet mee lastigvallen. 
Hij hield me stevig vast tijdens de 

ondervraging. Daar stond het viertal 
welpen. Ze riepen tegen die ‘ouwe’ 
dat hij me los moest laten. “Hoe heet 
je jongen?”, beet hij me boos toe. Ik 
aarzelde niet en gaf een valse naam 
op. Misschien wel Pietje Bell, want 
dat was een andere held van mij. 
Mijn vriend Tonnie schoot keihard 
in de lach, mijn leugen zo verklap-
pend. Ik keek hem boos aan. “Oké, 
Pietje, geef het telefoonnummer van 
je vader maar.” Dat was andere koek, 
mijn vader mocht dit niet weten. In 
mijn schrik gooide ik spontaan ons 
echte telefoonnummer eruit. Niet 
goed doordacht, maar ik was ook niet 
zo’n professionele schurk als Tonnie. 
Natuurlijk was mijn vader niet pre-
cies even de auto aan het wassen. Hij 
nam de telefoon op en de man hoorde 
in zijn oor: “Met Vonk”, of hoe mijn 
vader dan maar opnam. Dat weet ik 
eigenlijk niet meer.
De man was niet verbaasd dat mijn 
vader een andere achternaam had, 
keek mij aan, schudde afkeurend zijn 
hoofd, en vertelde mijn vader dat 
zijn zoon ‘Pietje Bell’ in zijn huis 
was, en dat die een ruit bij hem had 
ingegooid. Het duurde niet lang tot 
mijn vader er was. Van de Polderlaan 
naar de Groene Hilledijk is maar een 
kleine afstand, maar ik denk zelfs 
dat hij nog een stukje had overge-
slagen, want hij was er supersnel. 
Hij betaalde de man netjes, maakte 
excuus bij hem voor het gedrag van 
zijn zoon, en gooide de troep welpen 
in de auto.
Al was mijn vader in zijn jongenstijd 
ook een Pietje Bell, ik kreeg thuis een 
hartige toespraak. Doch toen ik het 
hele verhaal vertelde en hij hoorde 
dat Tonnie de boosdoener was, was 
hij ook wel een beetje trots op me 
dat ik mijn vriend niet verraden had. 
Ik meende zelfs  dat hij een glimlach 
probeerde te onderdrukken toen ik 
mijn halfslachtige poging beschreef 
een valse bekentenis af te leggen.

Bazaar
Af en toe was er een soort bazaar bij 
ons clubhuis. Het was een armoedig 
zootje, dus er zou wel geld voor het 
een of ander opgehaald moeten wor-
den. Het idee was de winkels van de 
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk 
af te gaan om spulletjes te bietsen 
bij de plaatselijke middenstand. 
Die konden dan weer op de bazaar 
verkocht worden. Tonnie had een 
paar leuke winkeltjes ontdekt, met 
aardige eigenaars. Een beetje scheel, 
keek hij de winkelier aan, en vroeg 
of hij nog iets had voor de bazaar 
van de padvinderij. Je zou hem zo je 

laatste stuiver geven, waarschijnlijk 
om te ontdekken dat hij die al uit je 
portemonnee gejat had.
“Natuurlijk”, zei de man, draaide 
zich om en scharrelde iets onver-
koopbaars bij elkaar uit een of andere 
stoffige hoek. Onderwijl had Tonnie 
zijn zakken al vol met de prachtigste 
dingen die op de toonbank stonden. 
Uiteraard niet voor de verkoop, maar 
voor eigen gebruik. Met een dikke 
glimlach kwam hij buiten waar wij 
op hem stonden te wachten. In zijn 
handen de waardeloze gift van de 
winkelier en in zijn uitpuilende zak-
ken de schitterendste voorwerpen.

Briefopener
Het was mijn beurt. Feilloos vertelde 
hij me waar die mooie scherpe mes-
sen stonden op de toonbank. Ik wan-
delde naar binnen en stelde dezelfde 
vraag als Tonnie. De man keek me 
even aan en zei dat een andere pad-
vinder me net voor was geweest. Nu 
kon ik heel lief en ondeugend kijken, 
dus bleef ik staan en keek hem zoda-
nig aan. Waarschijnlijk zag de man 
zijn kans schoon van zijn rommel af 
te komen, want hij draaide zich om 
en zocht ook voor mij iets uit.
Ik twijfelde, treuzelde en wachtte en 
toen schoot mijn hand uit. Dat mooie 
mesje kon ik echt niet laten staan. 
Het stond precies voor mijn neus. Ik 
greep het en frommelde het in mijn 
zak, net op tijd. Zakkenvol had mijn 
vriend, ik één mesje. Een goede dief, 
moet gewetenloos zijn, anders bakte 
je er niets van. Dat bleek maar weer. 
Toch heb ik dat mesje altijd bewaard. 
Het was een superscherpe brief-
opener in de vorm van een samoe-
raizwaard. Half schuldig, half trots 
had ik het op mijn bureautje staan. 
Mooi dat ik het niet op de bazaar zou 
verkopen.

Kamp
Met de padvinderij zijn we ook een 
keer op kamp gegaan. Het zootje 
ongeregeld werd ondergebracht in 
Brabant. Een week later zou mijn fa-
milie mij komen ophalen op doorreis 
naar ons vakantieadres. Aansluitend 
zouden we naar Overberg gaan en 
werd de troep welpen ingeruild voor 
een troep Vonken. Dubbel feest!
Ik weet nog dat de familie, drie auto’s 

vol, aankwam op het inmiddels tot 
slagveld omgetoverde kampeerter-
rein. Mijn ome Wim stapte uit, deed 
zijn handen eens ferm in zijn zij 
en keek lachend om zich heen. De 
familie had duidelijk plezier. Had 
hun telg hier als een zwijn zijn week 
doorgebracht?
Later hoorde ik dat ze bij hun begroe-
ting geroken hadden dat ik stonk als 
een beest. Het hele kamp was een 
aanslag op het reukorgaan. De ogen 
werden er trouwens ook niet blij van, 
als ik zag hoe mijn moeder en tantes 
in de rondte keken.

Drollen
Nu waren we de hele week veel te 
druk geweest om ons te wassen, laat 
staan een douche te bezoeken. Het 
enige water dat ik gezien had, was de 
beek die langs het kamp liep. Daar 
hadden we in gespeeld en gezwom-
men. Ik had inmiddels wel ontdekt 
dat er meer zwom in die beek. Drol-
len zo groot als de ratten waar zij 
mee ronddartelden in het water. Het 
water had een flinke bijdrage gele-
verd aan onze lijflucht. Jaren werd er 
tijdens verjaardagsfeestjes met veel 
plezier in de familie over gesproken.
“We stapten uit de auto en een vre-
selijke stank kwam ons tegemoet.” 
Mijn vader en moeder, hoeveel ze 
ook van mij hielden, moesten alles 
overwinnen om mij na een week in 
liefde te omarmen. De hele troep had 
nog wel zo geoefend de familie als 
echte welpen te ontvangen. Akela 
had met ons gerepeteerd eens mooi 
te laten zien hoe het: ‘djib, djib, dob, 
dob’, in zijn werk ging. Ik weet nog 
hoe we trots als een aap van een 
welp, naar de Vonken riepen hoe 
goed wij ons best zouden doen. Ja, in 
het verspreiden van stank misschien!
In Overberg werd ik door mijn moe-
der schoon geschrobd, tot alle korsten 
en bagger van mijn lijf verdwenen 
waren en ik weer fris en fruitig mijn 
best kon doen om het in de oude staat 
te krijgen. Het zou me nooit meer 
lukken zo smerig te zijn en zo lekker 
te stinken.

Rinus Vonk
rinus.krachtstroom@gmail.com

Dob, dob, dob. Woef!
lke zaterdagochtend ging ik samen met Tonnie naar de padvinderij. Tonnie was mijn 
beste vriend. Ik noemde hem schele, vanwege zijn brilletje en zijn ene schele oog. Cor 
Snijders, mijn andere vriend, en Sjon, de oudere broer van Tonnie, waren medebendelid, 
en met zijn vieren trokken we naar het clubhuis van onze padvinderijgroep, achter de 

Groene Hilledijk, ter hoogte van het Zuiderziekenhuis. Het was een gezellige bende, waar straat-
schoffies van Zuid, op een georganiseerde manier ondeugd konden uithalen. 
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Stoeiende welpen bij de padvinderij

Je eigen potje koken op het vuur tijdens het kamp
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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,-

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.

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.

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)

Rotterdam en 
omstreken

UITNODIGING 
KPN ”Mooiste Contact Fonds” organiseert 
- op 6 december In het Spartastadion én 
- op 14 december in het Feyenoordstadion
   van 11.30 uur tot 15.00 uur

EEN BĲ ZONDERE KERSTLUNCH 
VOOR MANTELZORGERS VAN MENSEN MET DEMENTIE

Er kunnen slechts 50 mantelzorgers per locatie deelnemen dus wees er snel bij!
U kunt zich aanmelden tot uiterlĳ k 6 oktober 2021

Dit kan via de website van Alzheimer Rotterdam e/o en omstreken: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/rotterdam-en-omstreken

Wĳ  zien uit naar uw komst!

met deze 6 onderzetters
voor      14,95bezorgkosten 4,25

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op 
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl

thee of koffie
op z’n rotterdams

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.  0180 820353 
E-mail  info@admvanstein.nl

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein
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“Het was in de jaren 1952/53. Ik 
was aankomend schilder en doende 
een pandje in de Van Rhijnstraat, 
Rotterdam Crooswijk, in een nieuw 
glanzend jasje te steken. Na de spon-
ningen van een grote raampartij op de 
eerste verdieping te hebben afgelakt, 
daalde ik mijn ladder af om in café 
Wim Kleinnoot een bak koffie te gaan 
drinken.

Voetbalschoenen
Terwijl ik daar aan de tap van het hete 
spul stond te genieten, keek ik naar de 
schoonmoeder van Tinus Bosselaar 
die toevallig bezig was aan een tafeltje 
een paar voetbalschoenen ijverig te 
poetsen. Die schoenen waren van 
Tinus en als Sparta had gewonnen, 
deed ze nog harder haar best ze te 
laten blinken als de muiltjes van As-
sepoester. Ik riep nog: “Die Tinus boft 
maar met zo’n schoonmoeder”, terwijl 
ik terug ging naar mijn ladder en mijn 
kwasten…

Piet van Gorp
Een dag later stond ik weer op mijn 
ladder ijverig te schilderen, toen ik het 

geratel hoorde van de viskar van de 
moeder van Bep van Klaveren. Ze zet-
te de kar tegen de stoeprand en keek 
rond. Het wachten was op klanten. 
Er was wel een klant, een jonge man, 
maar die ging eerst even lekker zitten 
op de bomen van de kar om naar mijn 
schilderkunsten te kijken. Dat vond 
ik wel aardig van hem; ik klauterde 
omlaag en ging naar hem toe. Ik ging 
naast hem zitten en vroeg of hij niet 
moest werken. Hij lachte een beetje en 
vertelde dat hij er één van ‘The Three 
Jacksons’ was en dat zijn naam Piet 
van Gorp was. Hij werkte ’s avonds 
en was volgens zijn vrouw dus de 
aangewezen persoon om overdag op 
Corrie te letten. Ik was verrast en keek 
naar een meisje dat net aan de andere 
kant van de straat naar een vriendin-
netje verderop holde, een springtouw 
in haar hand. Ik dacht meteen dat zij 
die dochter van hem was, Corrie van 
Gorp, en zei dat ook. Hij lachte en 
knikte van helemaal goed. Ik vertelde 
hem dat ik Henny heette en we hebben 
nog even wat gepraat. Hij had het best 
naar zijn zin met Harry van der Velde 
en Piet Koopmans en vroeg of ik werk 

naar mijn zin had, terwijl hij naar de 
ladder wees. Voor de grap zei ik dat ik 
bezig was meester-schilder te worden. 
We lachten en ik ging weer naar mijn 
ladder en klom omhoog…

Ladder
Een maand of drie later had ik weer 
een klus in een van de straten in 
Crooswijk. Ik stond op mijn ladder 
een pandje een mooi aanzien te be-
zorgen toen er iemand beneden op de 
ladder tikte…! Ik keek omlaag en zag 
Piet van Gorp staan. Hij riep of ik hem 
nog kende. Ik herkende hem meteen 
natuurlijk. Terwijl ik van de ladder 
afdaalde, vertelde hij me dat hij was 
verhuisd naar de Crooswijkseweg en 
in een huis woonde dat door een bom 
was getroffen en er nu weer piekfijn 
uitzag. Maar dat er in de buitendeur 
een lipsslot zat en dat-ie aan die loper 
die hij nog steeds in zijn zak had geen 
bliksem meer had natuurlijk. En dat de 
lipssleutels binnen op tafel lagen! Ik 
keek hem lachend aan en zei: “Kom 
op, joh.” Ik nam de ladder op mijn 
nek en liep met hem mee, twee straten 
verderop. Daar zette ik de ladder naast 

een raam in de pui van zijn huis en zei 
dat-ie zelf naar boven mocht klimmen. 
Piet naar boven, schoof het raam op 
(nog een geluk dat het een eindje open 
stond) en klom naar binnen. Even later 
stak hij zijn lachende kop naar buiten, 
stak zijn hand uit en liet de sleutelbos 
zien. Hij schreeuwde: “Ik heb ze hoor 
en bedankt, Henny!” Ik pakte mijn 
ladder, keek naar boven, riep: “De 
mazzel Piet, ik zie je nog wel een 
keer!”

Weer vergeten
Een maand of twee later werkte ik in 
de wijk rond de Paradijslaan. Ik stond 

op mijn ladder mijn brood te verdie-
nen, floot een deuntje en dacht net: tijd 
voor een bak koffie en een saffie, toen 
er iemand op de ladder tikte. Ik keek 
naar beneden en riep, toen ik hem her-
kende, of-ie niet belazerd was. Daar 
stond Piet van Gorp met een verlegen 
smoel schuldbewust te knikken. Ja het 
was wéér gebeurd! Ik van de ladder 
af en zei: “Effe een handje bij hè!” 
Wij pakten allebei een uiteinde van de 
ladder. Lopen. Ik voorop. Op weg naar 
Piet zijn sleutels…!”

Henny van Antwerpen
06-51330923

Aankomend huisschilder in Crooswijk
Henny van Antwerpen vertelde mij over zijn ‘avonturen’ uit zijn jonge tijd toen hij als aankomend 
schilder pandjes strijk- en streepglad in de verf zette. Wij spraken af dat ik zijn belevenissen des-
tijds in het Rotterdamse Crooswijk waarheidsgetrouw zou navertellen…

Piet van Gorp

‘Dinsdag 1 augustus 1893 is de eerste 
dag dat scheikundige dr. Anske Lam 
zijn eigen kamer binnenstapt in het 
Openbaar Slachthuis aan de Boezem-
straat. Lam heeft van de Gemeente 
Rotterdam de opdracht gekregen om 
een Keuringsdienst van Voedingsmid-
delen op te zetten, Hij gaat enthousiast 
van start. In het laatste kwartaal van 
1893 worden 353 monsters voedings-
middelen onderzocht en hiervan wordt 
42 procent ondeugdelijk verklaart, 
een teken dat er nog heel wat werk te 
verzetten valt.’

Met deze vier krachtige zinnen open 
ik mijn jubileumboek ‘Keuringsdienst 
van Waren Rotterdam 1893-1993’ De 
Rotterdamse Keuringsdienst was de 
eerste in het land. In 1918 wordt de 
Dienst ‘toonaangevend’ genoemd. Ik 
schreef in 1993 binnen zes maanden 
een jubileumboek, en wel voor een 
groot gedeelte in het gebouw van de 
Keuringsdienst aan de Baan. Ik kan 
dus getuigen dat er indertijd serieus en 
hard werd gewerkt door zo’n zeventig 
medewerkers.

Archief
In het archief van de Keurings-
dienst ontdekte ik deze prijsfoto, die 
gedurende de oorlog werd genomen 
op een kaal veldje nabij de Oude Bin-
nenweg. Wij zien een keurmeester die 
vermoedelijk met een grote schep een 
hoeveelheid ijs vergaard voor nader 
onderzoek. De ijsverkoper, met de 
hand in zijn zij, kijkt gelaten toe. Het 
ijswagentje met het grappige dak toont 
fraai. ‘Wees wijs, koop hier uw ijs’ 
lezen wij. Het schepijs is afkomstig 
van roomijsfabrikant J. Gijzen.

Nieuwe Binnenweg 90a
Hij was van vóór 1920 tot mei 1940 
gevestigd aan de Binnenweg nr. 
90a. Zijn zaak overleefde niet het 
verschrikkelijke bombardement door 
onze Oosterburen. Op de achtergrond 
van de foto zien wij de bekende ves-
tiging van winkelier M. Klarenbeek 
(in tal van snuisterijen). Het grote 
pand stond op nr. 100. Het markeerde 
decennia lang de brandgrens. De 
bewuste foto heb ik onlangs over-
gedragen aan het Stadsarchief. Dáár 
hoort ie…

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

IJsfabrikant Gijzen
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Gevarieerd concert in Lambertuskerk
  Op zijn verjaardag, 24 september, viert organist-titulair van de 
Lambertuskerk Eric Koevoets, dat hij alweer 25 jaar samenwerkt 
met Jenny Haisma. En dit heeft prachtige muziek opgeleverd, niet 
alleen qua uitvoering, maar ook vanuit compositorisch oogpunt. 
Een selectie hiervan is te horen tijdens dit gevarieerde concert. 
Zo schreef Koevoets ‘And I saw a new heaven’, een ontroerend 
werk, waarmee het concert wordt afgesloten. Verder zijn stukken 
te horen van Purcell, Bach, Andriessen en Franse meesters uit de 
romantiek. Dat belooft wat!
Het concert in de Lambertuskerk begint om 20:00 uur. De toe-
gang is gratis met een collecte na afl oop (richtbedrag € 10,-- p.p.)

Rotterdamse Bijnamen Tramtour
  Stadsgids/schrijver/uitgever Herco Kruik verzamelt de bijnamen die Rotterdammers geven aan de gebouwen, stra-
ten, bruggen, kunstwerken enzovoort. Die verzameling telt inmiddels zo’n 1.500 (!) bijnamen, de één populairder 
dan de andere uiteraard, maar altijd op en top Rotterdams. Hij vertelt over de meest populaire benamingen (zoals 
De Koopgoot, De Kuip, Het Potlood), maar ook vele minder bekende bijnamen komen voorbij tijdens een tramtour 
van 1,5 uur door grote delen van de stad. De ludieke tour wordt verreden met een nostalgische vierasser-tram uit 
de jaren ‘30. De Bijnamen Tramtours worden gehouden op zaterdag 3 okt en 20 nov 2021 om 11.00 u, 13.00 u of 
15.00 u. De tour duurt 1,5 uur en de prijs is € 15,00 p.p. Meld u aan via www.scheurmailrotterdam.nl.

Bijzondere weekmenu’s bij De Dames
  Restaurant De Dames op Leefgoed De Olifant in buurtschap Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft 
iedere week weer een ander bijzonder weekmenu. De chef kiest iedere week wat het seizoen ons biedt. Groente 
uit eigen moestuin aangevuld met andere mooie verse groente en fruit. Ook selecteert de chef de mooiste vis- en 
vleesproducten en daar maakt de keuken dan een heerlijk weekmenu van. Soms is dat een mooi visvoorgerecht 
met een heerlijk vleeshoofdgerecht of andersom. Dan weer een verrukkelijk vegetarisch menu. De Dames heeft 
ook heerlijke bijpassende wijnen en bieren bij het menu. De medewerkers adviseren u heel graag.

Lekker swingen en meezingen met Gouwe Ouwe
  Vrijdag 8 oktober en vrijdag 12 november is het swingen en mee-
zingen geblazen met ‘Gouwe Ouwe’ in Theater De Buurvrouw in de 
Castagnet aan de Larikslaan 200 in Rotterdam-Schiebroek. Twee 
keer kunnen liefhebbers genieten van de muziek van de jaren zestig, 
van Elvis Presley tot Ramses Shaffy en natuurlijk ook The Beatles. 
Gouwe Ouwe wordt mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet. Zij 
gelooft in de kracht van kunst en cultuur in de gebieden. Daarom 
investeert deze stichting al bijna twintig jaar in het potentieel van 
de wijken en dragen zij bij aan een stevige stad. (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 onafhankelijk oogarts aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken 
met maculadegeneratie, glaucoom of staar, ziet u minder dan gemiddeld of hebt u al langer dan tien jaar diabetes. 
Maar waar kunt u nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar 
voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en 
kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-
eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek 
& Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal 
indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

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, papier-
geld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt 
Heritage Auction Europe elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig 
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, 
Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn 
gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Informatie: 
030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

 Vrijdag 24 september

Een dubbele verjaardag: concert van Eric Koevoets en Jenny Haisma
  Organist Eric Koevoets en sopraan Jenny Haisma vieren hun 25-jarig duoschap met een gevarieerd 
concert in de Lambertuskerk. Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek Hofl aan), Rotterdam-Kralingen. 
Toegang vrij, collecte na afl oop (richtbedrag € 10,-- p.p.).

    Zaterdagen 25 september en 2 oktober

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-
oogartskeuring voor verlengen 
van uw rijbewijs? Keuringsdagen 
oogarts: 25 september en 2 
oktober. Kosten: € 85. Keu-
ringslocatie: De Hesse Optiek & 
Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 
BZ Rotterdam. Naast metrohalte 
Hesseplaats. Gratis parkeren. 
Zorgdomein. Coronamaatregelen. 
Op afspraak: 010-2361939 (di 
t/m za).

    Zaterdag 2 en zondag 3 oktober

Stoomtreindagen Rotterdam
  In het eerste weekend 
van oktober worden in 
Rotterdam de Stoom-
treindagen gehouden. 
Toegangsprijzen: Vol-
wassenen €15, kinderen 
(4 t/m 12 jaar) € 7,50, 
familie (2 volwassenen 
met twee kinderen) 
€40. Toegangsprijs is 
inclusief pendelrit met 
de stoomtrein naar 
Gouda EN inclusief een 
stukje meerijden met 
een stoomlocomotief op 
het depot. U kunt ook in Gouda opstappen. Parkeren nabij het museumstoomdepot is gratis. Meer 
informatie: kijk op www.stoomstichting.nl

    Zaterdag 2 oktober en zaterdag 20 november

Rotterdamse Bijnamen Tramtour
  Deze populaire tour 
wordt dit najaar weer 
georganiseerd op de 
zaterdagen 2 oktober 
en 20 november. U 
hoort onderweg talloze 
bijnamen, anekdotes en 
wetenswaardigheden 
tijdens een tramtour van 
1,5 uur met gids Herco 
Kruik. Aanmelden voor 
de tour kan via www.
scheurmailrotterdam.nl

    Donderdag 7 oktober

Concert Nikolai Lugansky met Sinfonia Rotterdam
  De wereldbekende pianist Nikolai Lugansky speelt op 7 oktober samen met orkest Sinfonia Rot-
terdam in de Grote Zaal van de Doelen. Dit is een unieke kans om deze pianomeester het piano-
concert van Chopin te zien spelen! Bestel nu kaarten via www.sinfoniarotterdam.nl

    Vrijdag 8 oktober en vrijdag 12 november

Gouwe Ouwe: live-muziek zoals het klonk in de sixties
  Beleef deze middag een muzikale reis door het verleden en kom ouderwets genieten van Gouwe 
Ouwe in Theater de Buurvrouw in de Castagnet (Schiebroek). Droom weg bij Elvis, zing mee met 
de hits van Ramses Shaffy en swing mee op de klanken van The Beatles. Ga mee terug in de tijd en 
haal muzikale herinneringen op. U bent van harte welkom, alleen of met partner, broer of zus, buur 
of vriend. Een kaartje kost 5 euro. Het eerste kopje koffi e of thee is inbegrepen. Verder serveren 
we ouderwetse hapjes. U kunt deze telefonisch reserveren: 06-18908806 of via de site www.
buurvrouwrotterdam.nl. (Zie ook elders op deze pagina’s.)
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Een zorg voor later
WO 29 & DO 30 SEP
Film & theater over zorgen voor je ouders

theaterzuidplein.nl

WATWEDOEN

Gebruik code OUDRDAM en betaal slechts € 12,50
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Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting 
van oma. Ergens ligt nog een potje 
met oude sieraden. Dat oude beeld-
je of die zilveren miniatuurtjes in 
de kast, zijn die nog wat waard? En 
hebben die oude onderscheidingen 
en militaire spulletjes nog waarde? 
Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of 
militaria. Bezoek eens onze open 
inloopdag, elke donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur. U bent dan 
welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. Aansluitend 
krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende 
schilder? Zouden die snuisterijtjes 
op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent 
niet de enige met vragen over 
kunst, curiosa of andere verza-
melobjecten. 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 stuk-
ken 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. Ge-
woon geopend.

Nieuw seizoen koffieconcerten
  Na een jaar van rust in verband met corona gaat Stichting Koffi econcerten Hoogvliet weer van start met concer-
ten. Elders op deze pagina’s leest u meer over het eerste concert op 10 oktober. De volgende data kunt u ook 
vast uw de agenda noteren. Op 14 november speelt Vocaal groep “Jade” en Saxofoonkwartet ‘Met Maten’. Op 
19 december is er een Kerstconcert van Gemengd koor Chordanova en koperkwintet StuiverT. Op 9 januari 2022 
is het Nieuwjaarsconcert met Glühwein en oliebollen. De muziek wordt verzorgd door het Neva Ensemble uit 
St.Petersburg. Op 12 februari treden het Vocaalensemble `Tiramisa `en accordeonvereniging Con Brio op. En op 
12 maart is er een concert van het Rotte´s Mannenkoor en koperkwintet Brasso

Bridge opent een hele nieuwe wereld
Bridgen is populair. In Nederland spelen meer dan 300.000 mensen bridge. Nog eens vier keer zoveel mensen 
overwegen het. Bridge ‘grijpt’ je snel en het is verslavend leuk. Dat is niet gek, want er gaat letterlijk én fi guurlijk 
een wereld voor je open. Bridgen kan namelijk altijd en overal. Het is een wereldsport met internationale spelre-
gels, je kunt dus zelfs op vakantie en online bridgen.
Ook fi guurlijk opent bridge je wereld. Je bouwt een levendig sociaal netwerk waarvan je nog jaren plezier hebt. 
Zeker wanneer je ook nog eens bij een club gaat spelen, waar je veel mensen ontmoet. Het mooie van een sport 
als bridge is dat je lang kunt blijven spelen. Bridge kent vrijwel geen drempel, ook niet fi nancieel. Het is voor 
iedereen. Wie snel op een club wil gaan spelen, kan vanaf 7 oktober een cursus volgen bij Bridgekring 1935. Zie 
elders op deze pagina’s voor meer informatie.

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 
oogzorgconsult (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.)   

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

    Zondag 10 oktober

Start nieuw seizoen koffieconcerten in Hoogvliet
  Op 10 oktober start het nieuwe, 35e, seizoen van de Stichting Koffi econcerten in de Dorpskerk 
aan de Achterweg te Hoogvliet, aanvang 14.00 uur. Het concert wordt verzorgd door Accordeon 
vereniging Progressio Marinucci o.l.v. Tom Wilmer en Dockyard Mannenkoor o.l.v. Ria Korpers-
hoek. Nadere informatie: Arnold van der Heijde 010-41166901 of Wim Weenink tel. 010-2237018. 
(Zie ook elders op deze pagina’s.)

    Iedere week

Iedere week een nieuw menu bij De Dames
  Wist u dat restaurant De 
Dames, op het Leef-
goed deOolifant, iedere 
week een mooi week-
menu heeft? Kijk op de 
Facebookpagina voor het 
actuele menu: https://
www.facebook.com/Res-
taurantTerrasDeDames 
of meld u aan voor de 
nieuwsbrief. Als u daar 
geen trek van krijgt! En 
zeer mooi geprijsd voor 
€ 29,50 per persoon. De 
Dames ontvangt u graag, 
reserveer via de site: www.leefgoed.nl

    Komend theaterseizoen

Programma Zondagochtendconcerten
  DE DOELEN ROTTERDAM:
Zondag 19 december 2021 om 11.00 en 19.00 uur – 
White Christmas at de Doelen
    WORLD FORUM THEATER DEN HAAG:
Zondag 26 september 2021 – Wiener Tradition
Zondag 3 oktober 2021 – Petra Berger: ode aan 
Barbra Streisand
Zondag 16 januari 2022 – Meezingconcert de Wan-
nebiezz
Zondag 13 maart 2022 – Een Koffer Vol Liedjes (met 
oa Tony Neef en Maaike Widdershoven)
Zondag 27 maart 2022 – Een Spaanse Zondagoch-
tend met groot orkest
Informatie en kaarten via www.zondagochtendconcer-
ten.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 terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon 
geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Info: 030-6063944 of 
kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

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

    Nog tot eind oktober

50+ Oogzorgweken. Tijdelijk verlengd!
  Heeft u last van droge of tranende ogen? Komen er oogziekten voor in uw familie? Ervaart u klach-
ten 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 metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)   
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Alle drie mijn broers en een van mijn 
zwagers waren ook kapiteins op PAM-
tankschepen. Als zij in de Waalhaven 
(Pier 5, ook wel ‘de Hoek’ genoemd) 
lagen, gingen wij, wonend in Delfsha-
ven, graag op zaterdag of zondag met 
de ‘Heen-en-Weer’ vanaf Schiemond 
en daarna met de fi ets naar Heijplaat 
om aan boord op visite te gaan bij de 
familie. Daar troffen wij natuurlijk 
ook andere kapiteins en was het vaak 
heel gezellig. Namen die mij nu te bin-
nen schieten? Bram de Weerdt, Appie 
Krol, Jilles Kleij, Leen Meulmeester, 
Geert Schonewille en inderdaad Hans 
Rylhof. Meestal werd dat gezellig in 
de stuurhut zitten om bij te praten. 
Maar op een dag moesten we maar 
even naar beneden. Er kwamen boten 
van de Havendienst aan en er werd 
een naar deze hoek gedreven drenke-
ling uit het water gehaald, hetgeen de 
mannen geen prettig gezicht leek voor 
de vrouwen. Dus even wegwezen.
Enkele jaren later, nadat ik mijn mulo-
diploma had behaald, vond ik een kan-
toorbaan – u raadt het al – bij de SHV 
(Steenkolen Handels-Vereniging). 
Korte tijd werkte ik eerst bij de NRV 
(Nederlandse Rijnvaart Vereniging), 

ook van het SHV-concern, eigenaars 
van een grote vloot sleepschepen met 
prachtige, meest Duitse namen. En 
ook van het grootste sleepschip van 
Europa, de Grotius van 4206 ton. Dat 
schip werd trouwens later doorge-
zaagd en omgebouwd tot een soort 
Dolfi narium in een van de havens op 
de Zuid-Hollandse en/of Zeeuwse 
eilanden. Was het Stellendam? Ik 
dacht het wel. Grote sleepboten om al 
die sleepschepen te trekken waren o.a. 
de Njord en de Triton.

Duwvaart
Later werd de NRV de EWT (Euro-
pese Waterweg Transporten). Dat was 
de tijd van de duwvaart. Er werden 
prachtige duwboten gebouwd om 
de bakken te duwen, de Olivier van 
Noort en de Jacob van Heemskerck. 
Tijdens de proefvaart en de overdracht 
voor het kantoor aan de Westerkade 
mochten (of moesten?) de meisjes van 
kantoor daar aan boord rondlopen met 
de hapjes en de drankjes. Maar dit ter 
zijde, het was een mooie tijd, ik leerde 
daar ook mijn eerste vriendje kennen 
en ik hield er vriendinnen aan over 
waar ik nog steeds contact mee heb.

Al snel werd ik overgeplaatst naar de 
Vlootafdeling, waar ik ook te maken 
kreeg met de kapiteins van de tank-
schepen, die om de zoveel tijd kwa-
men afrekenen en de post halen bij ons 
op kantoor, sommigen inderdaad in 
uniform, anderen ‘gewoon’. Ik werd 
vaak hartelijk begroet, ik kende ze 
tenslotte al langer en sommigen waren 
natuurlijk ook familie. Kennelijk viel 
dat niet zo in de smaak bij onze chef, 
dus werd ik op het matje geroepen. Ik 
kreeg de wacht aangezegd, omdat ik 
veel te amicaal omging met de Heren 
Kapiteins. Dat moest afgelopen zijn. 
Natuurlijk vertelde ik wat mij was 
overkomen; nou, dat heeft ie later 
geweten. Een van de kapiteins kwam 
de volgende keer in uniform, met pet, 
naar de Westerkade en heeft de beste 
man, na mij begroet te hebben met 
twee zoenen, even uitgelegd hoe wij 
met elkaar omgingen. Nooit meer iets 
van gehoord!
Het was ook altijd leuk toen mijn 
broers met de kleine PAM 29 en PAM 
30 reisjes richting Delft deden en op 
de terugweg even in de Coolhaven 
bleven liggen. Leuk, zo vlak bij het 
ouderlijk huis, gezellig even buurten. 

Natuurlijk ging ik ook wel eens mee 
varen met mijn broers of zus en zwa-
ger, ooit mocht ik hoogstpersoonlijk 
het schip onder een of andere brug 
in Keulen doorvaren (uiteraard met 
zwager ‘standby’), voorwaar een soort 
heldendaad, maar het lukte zonder 
averij op te lopen!
Na een aantal jaren en grote veran-
deringen binnen het bedrijf, zocht en 
vond ik een andere baan bij een ook 
aan scheepvaart gerelateerd bedrijf. 
Daar hield ik het vol tot aan mijn pen-
sioen, ruim 44 jaar. Ook mijn broers 
en zwager vertrokken. Zij kwamen in 
diverse functies terecht bij Rijkswater-
staat en een ander havenbedrijf. Alleen 
mijn middelste broer leeft nog; de 
beide anderen zijn overleden, evenals 
mijn zwager. Ook enkele van de ge-

noemde kapiteins zijn naar mijn weten 
overleden. Een zoon van mijn oudste 
broer is nu kapitein op een tanker op 
de Nederlandse en Duitse wateren!
Ik vond het een leuk artikel over Ome 
Hans en zo zie je maar wat er dan 
allemaal in je hoofd is opgeslagen 
uit die tijd dat moeiteloos allemaal 
tevoorschijn komt. O ja, mijn broers 
waren/zijn Nol, Geert en Hennie van 
Middelkoop en mijn zwager was Ger-
hard Vos. Reacties, verbeteringen of 
aanvullingen zijn natuurlijk van harte 
welkom; ik verheug mij erop!

Jannie van Middelkoop
muizedame@outlook.com  

 Te amicaal in omgang met kapiteins...   
Wat was ik blij verrast toen ik het stuk ‘Oom Hans aan boord’ tegenkwam in De Oud-Rotterdammer 
van 24 augustus! Ik las het met grote belangstelling en er kwamen heel veel mooie en leuke herin-
neringen bovendrijven, die ik graag met de lezers wil delen.

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.  

 Vlak buiten Rotterdam ligt de Algerakering in de Hollandsche IJssel met de Algerabrug vanuit en naar Krimpen aan den IJssel. Links de Ketensedijk in Ca-
pelle aan den IJssel. Rechts over de brug ligt de C.G. Roosweg met naar links de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel. De stormvloedkering werd gebouwd 

tussen 1954 en 1957 als één van de Deltawerken. Linksboven ligt de Capelse wijk Middelwatering. Foto: Bart Hofmeester, (C) Roel Dijkstra-Vlaardingen   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 De vloot in de Waalhaven   
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Winkelen in het Welzijnswarenhuis
Grenzeloze mobiliteit
Miedema en Zn. Vakmanschap om in huis te halen.
Ontwerp uw droomsieraad
Een perfect passend kunstgebit
Groot Rotterdams Atelier Weekend
De Roze Salon van Humanitas
Feitjes over Strooband Tandtechniek en Prothetiek
200 Rotterdammers met diabetes type 2
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ook niet, omdat wij juist elke stoel op maat laten 
maken. Aangezien ieder mens uniek is, leveren 
wij ook alleen unieke stoelen. Iedere sta-op fau-
teuil meten wij individueel op. Op de centimeter 
wordt de zithoogte, de rughoogte, de armonder-
steuning en de hoogte van de rugsteun bepaald. 
Hierdoor creëren we een optimaal zitcomfort voor 
ieder uniek persoon.”

Naast de collectie relax en sta-op fauteuils biedt 
het Welzijnswarenhuis ook een uitgebreid as-
sortiment scootmobielen en rollators. Ook hierin 
valt het streven naar maximaal comfort op. De 
scootmobielen in zowel drie- als vierwieluitvoe-
ring zijn veelal uitgerust met een goedzittende 
stoel en ook de moderne lichtgewicht rollators 
zijn voorzien van een zitelement. Na een korte 
of langere wandeling kan altijd even tussendoor 
plaatsgenomen worden op het zitplankje.

“Wij gaan graag met onze klanten in gesprek, 
zodat we goed de behoefte van de klant kunnen 
bepalen”, vertelt Frans. “Naast unieke afmetingen 
heeft elke klant ook zijn eigen wensen ten aanzien 
van zijn hulpmiddel. En uiteraard zijn eigen 
portemonnee. Wij streven er naar een oplossing te 
kunnen bieden voor iedereen. Laat mensen vooral 
vrijblijvend binnenstappen. We adviseren graag 
over alle mogelijkheden.”

Welzijnswarenhuis • Schinkelse Baan 6 • 2908 LE 
Capelle a/d IJssel • T: 010 – 76 00 122

E: info@welzijnswarenhuis.nl • www.welzijns-
warenhuis.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Gratis parkeren voor de deur.

Winkelen in het Welzijnswarenhuis
“Een sta-op fauteuil is veel meer dan 
een gewone relaxfauteuil”, vertelt 
Frans Wietzes. Frans is eigenaar van 
een in mobiliteitshulpmiddelen gespe-
cialiseerde winkel in Capelle aan den 
IJssel. “Een sta-op fauteuil helpt je om 
eenvoudig uit je stoel op te staan, ook 
als dat wat moeilijker gaat door een 
beperking.” 

In de mooie grote showroom op Woonboulevard 
Capelle XL staat een groot assortiment relaxfau-
teuils met sta-op mogelijkheid in alle soorten en 
maten. Hoewel in alle maten? “Nee” zegt Frans 
“wij hebben hier niet alle maten staan. Dat kan 

  

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

Snel 
mobiel zijn
na een nieuwe 
heup

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

Bel gerust

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

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

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m vrijdag: 
10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 15.00 uur
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Miedema en Zn. Vakmanschap om in huis te halen
Bent u uitgekeken op uw huidige bankstel of fauteuil ? Is de kleur 
verschoten of zijn de vullingen ingezakt ? Zijn de slijtage plekken op 
de armleuningen echt niet meer te verdoezelen ?

Dit zijn slechts enkele voor-
beelden waarom men overgaat 
tot het nemen van actie.
Al uw meubelstukken zijn 
welkom op onze werkplaats. 
We zijn een familie bedrijf 
die gespecialiseerd is in zowel 
klassiek als modern stoffeer-
werk. 
 
Oude of antieke meubels heb-
ben over het algemeen een 
stoffering die wij ‘klassiek’ 
noemen. Onze meubelstof-
feerders maken bij de opbouw 
van een klassiek gestoffeerd 
meubel gebruik van traditio-
nele materialen. Dit zijn jute, 
koperen veren, crin, paarden-

haar, blauwe watten enzovoort. 
Een klassieke stoffering is 
een intern kunstwerkje. Het 
verende systeem, de belijning 
en gladde vorm worden geheel 
met de hand gemaakt. Voor 
de buitenste stoffering heeft 
u ruime keus uit authentieke 
klassieke maar ook moderne 
stoffen. Wij adviseren u graag 
over de mogelijkheden voor 
uw specifieke meubelstuk.

Meubels waarbij moderne ma-
terialen zijn gebruikt voor de 
opbouw van de stoffering, noe-
men we ‘modern’ gestoffeerd. 
Er is sprake van elastische 
singels, nosagveren, polyether, 
koudschuim. Door onze ruime 

ervaring ook op dit gebied, zijn 
wij specialist van designmeu-
bels als Leolux, Artifort, Gel-
derland, Jori, Rolf Benz, De 
Sede, Gispen enzovoort. Deze 
meubels worden door ons ge-
stoffeerd op de manier zoals de 
fabrikant en de ontwerper het 

bedoeld hebben. De materialen 
die wij gebruiken sluiten aan 
op de mogelijkheden en eisen 
van de ontwerpen en op uw 
wensen voor zitcomfort. Wij 
kunnen de meubelen zo origi-
neel mogelijk stofferen doordat 
we met dezelfde stoffen- en 
lederleveranciers werken als de 
merken zelf.

Voor een uitgebreid advies en 
het maken van een passende 
offerte komen we graag op 
afspraak bij u thuis. Om een 
afspraak in te plannen kunt u 
onze winkel bij u in de buurt 
bellen.

(Advertorial)
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u hoeft niet alleen te kijken, u kunt 
werk direct bij de kunstenaar in het 
atelier kopen. 459 kunstenaars op 56 
locaties doen mee.

Rotterdam kent veel ateliercomplexen: gebou-
wen waar meerdere kunstenaars werkruimte heb-
ben. Het gaat vaak om prachtige, oude schoolge-
bouwen waar lokalen worden gebruikt als atelier 
en bezoekers verspreid kunnen rondlopen. Dat er 
sterke behoefte is om zichtbaar te zijn in de stad, 
blijkt uit het feit dat er 459 kunstenaars mee 
doen in deze tweede editie van het evenement. 
Van schilderkunst tot fotografie, van beeldhouw-
kunst tot mode, verspreid over 56 locaties zijn 
alle kunstdisciplines vertegenwoordigd.

Een mooie bijkomstigheid in tijden van corona: 
Tijdens de eerste editie verkocht bijna de helft 

van de kunstenaars één of meer werken, vaak 
aan buurtbewoners. Het principe support your 
locals is een speerpunt, maar het is ook een 
goed moment om ateliers in andere wijken te 
ontdekken. Organisator Piet de Jonge: “Het 
Groot Rotterdams Atelier Weekend draait om 
openbaarheid en diversiteit. De verscheidenheid 
aan nationaliteiten in de stad wordt weerspiegeld 
in de Rotterdamse kunstscene. Dit evenement 
nodigt uit om op een culturele ontdekkingsreis 
te gaan.”

Tijdens dit weekend worden op verschillende 
locaties ook kunstworkshops en extra program-
mering georganiseerd. Op grootrotterdamate-
lierweekend.nl staat het actuele overzicht van 
alle deelnemende locaties, kunstenaars en extra 
activiteiten. Op Instagram en Facebook worden 
dagelijks kunstenaars en locaties uitgelicht. 

Groot Rotterdams Atelier Weekend
Van Crooswijk tot Coolhaven, 
van Hillevliet tot Hillegers-
berg, overal in Rotterdam 
gooien kunstenaars hun 
deuren voor één weekend 
open voor kunstliefhebbers. 
De coronacrisis maakt het 
voor kunstenaars lastig om 
werk te presenteren. Vanuit 
de beperkende maatregelen 
is door organisator Piet de 
Jonge gezocht naar mogelijk-
heden: “door zoveel locaties 
tegelijk te openen is het voor 
iedereen mogelijk om kunst in 
eigen buurt te ontdekken.” En 

  

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-24030740

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

HET BESTE KUNSTGEBIT 
HAALT U BIJ HOGADENT

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts 
deze er pijnvrij uit op een prettige manier
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heer Strooband is niet alleen technisch, maar ook 
medisch-biologisch opgeleid en heeft de kennis 
in huis om het vervangende kunstgebit te maken 
dat precies bij u past. Naast zijn eigen praktijk is 
Strooband ook werkzaam in twee vooruitstreven-
de gerenommeerde tandartsenpraktijken waar alle 
specialisaties in de tandheelkunde vertegenwoor-
digd zijn en de nieuwste ontwikkelingen op de 
voet gevolgd worden. Uiteraard past Strooband 
deze kennis en technieken toe ook in zijn eigen 
praktijk in Rotterdam Ommoord. Voordat de heer 
Strooband voor de tandprothetiek koos was hij 
tien jaar porselein technieker in de kronen-en 
brugafdeling van een tandtechnische laborato-
rium. Hierdoor ligt zijn onderscheidende kwaliteit 
in de tandprothetiek, want naast de technische 

en medische kennis heeft hij een getraind oog 
voor de esthetiek van de tanden. Hier past hij zijn 
liefde en passie voor het vak toe wat hem heel 
veel motivatie en voldoening geeft. De patiënt z’n 
glimlach terug te geven is het hoogste doel waar 
de heer Strooband al zijn inzet en kennis dagelijks 
voor over heeft.

Vrijblijvend Consult afspreken kan op tel. 010-
7630600 (denk aan de pasvormcheck bestaand 
kunstgebit en mondonderzoek, check aanmeten 
nieuw kunstgebit om de 5 jaar tbv beet herstellen 
en de mondvulling en alle overige vragen omtrent 
uw kunstgebit).  

Feitjes over Strooband Tandtechniek 
en Prothetiek
Sinds 2018 is Strooband Tandtechniek 
en Prothetiek actief in Rotterdam 
Ommoord (verhuisd vanuit Rotterdam, 
Kop van Zuid). Nu op Selma Lager-
lofweg 53 (nabij het winkelcentrum, 
metrostation Hesseplaats).

De praktijk is van de heer. K. Strooband. Hij zit 
ruim 30 jaar in het vak Tandtechniek, waarvan 22 
jaar als zelfstandige gediplomeerde tandprothe-
ticus met eigen praktijkvoering. De Tandprothe-
ticus valt in de eerste lijnzorg voor het aanmeten 
en vervaardigen van een kunstgebit en de meeste 
zorgverzekeraars hebben de kosten van de tand-
protheticus in hun basispakket opgenomen. Door-
verwijzing door een tandarts is dus niet nodig. De 

      groeit razendsnel. De groei is het grootst bij 
mensen met diabetes type 2; in Nederland krijgen 
wekelijks 1000 mensen deze diagnose. Van alle 
Nederlanders die nu 45 jaar en ouder zijn, krijgt 
naar verwachting één op de drie in de toekomst te 
maken met diabetes type 2. Mensen met diabetes 
kunnen allerlei gezondheidsklachten ontwikkelen 
en hebben een verhoogde kans op chronische 
complicaties. Het goede nieuws is dat diabetes 
type 2 om te keren is. Een gezonde leefstijl 
vermindert de ernst van de ziekte, verkleint de 
kans op complicaties en leidt bij een deel van de 
patiënten zelfs tot het stoppen van medicatie. Dat 
is dan ook het uitgangspunt van het programma 
‘Diabetes in actie – editie 010’. 200 Rotterdam-
mers met diabetes type 2 krijgen de kans om 
tussen oktober 2021 en april 2022 mee te doen. 
Via de MiGuide app en met support van de 
zorgverlener ontvangt een deelnemer coaching 

op het gebied van voeding, beweging, ontspan-
ning en beheersing van het glucosegehalte. ‘We 
geven vooral veel inzicht in diabetes, moedigen 
deelnemers aan en delen succeservaringen. Die 
moeten er ook weer voor zorgen dat mensen het 
makkelijker volhouden.’
Binnen ‘Diabetes in actie – editie 010’ wordt 
MiGuide gecombineerd met de inzet van leefstijl-
coaches en laagdrempelig beweegaanbod. Zeven 
maanden houden deelnemers gegevens bij, zoals 
gewicht, bloedsuikerwaarden en bloeddruk. Door 
de koppeling met het Huisarts Informatiesysteem 
(HIS) kunnen huisartsen en leefstijlcoaches op 
afstand meekijken. Daarnaast voeren deelnemers 
tijdens het traject meerdere digitale gesprekken 
met de leefstijlcoach. Via de Beweegcoach van 
Rotterdam Sportsupport kunnen deelnemers gratis 
laagdrempelige beweegactiviteiten in de wijk 
uitproberen en meedoen in groepsverband.
Aanmelden kan via: miguide.nl  

 200 Rotterdammers met diabetes type 2 
200 Rotterdammers met diabetes type 
2 krijgen de kans om de komende 
zeven maanden tijd hun gezondheid 
te verbeteren. MiGuide, Gezond op 
Zuid, Rotterdam Sportsupport en de 
gemeente Rotterdam ontwikkelden het 
nieuwe leefstijlprogramma ‘Diabetes in 
actie – editie 010’, dat in oktober start. 
De campagne om deze Rotterdammers 
te werven, is inmiddels gestart. Rot-
terdammers kunnen zichzelf aanmel-
den via miguide.nl, daarnaast kunnen 
huisartsenpraktijken deelnemers 
doorverwijzen.

Het aantal mensen met een chronische ziekte 

      

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

✓	 Technische én medische kennis onder 
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur 
vr van 09:00 tot 15:30 uur

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)
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gedoopt tijdens een vier uur 
durende openingsvaart over de 
Rotte en Rottemeren. Onder de 
ruim dertig gasten bevond zich ook 
het Leefbaar Rotterdam gemeen-
teraadslid Benvenido (Nido) van 
Schaik. Hij adoreert recreatief 
leven en zet zich daar ook voor in. 
Zijn aanwezigheid had te maken 
met de nog steeds maar niet aange-
legde aanlegsteiger in de Rotte aan 
de Soetendaalsekade. De voor-
bereidingen zijn getroffen, maar 
komen niet tot uitvoering door 
bezwaren van enkele omwonen-
den. Van Schaik verklaarde in zijn 
openingspraatje ‘er van alles’ aan te 
doen om het bouwen van de steiger 
zo spoedig mogelijk te laten begin-
nen. Wellicht is dat dan de start 
van opnieuw reguliere vaartochten 
naar Bleiswijk en terug, zoals de 
Croosboten dat een kleine twintig 
jaar hebben gedaan.
Ruim tien jaar behoorden mijn 
vrouw en ik tot de veertig vrijwil-
ligers die de schepen in de vaart 
hielden. Ik deed de public relations, 

zorgde voor fondsvorming, was 
gids, barman en matroos. Het was 
een leuke tijd naast mijn journa-
listieke werk voor eerst Het Vrije 
Volk en daarna het Rotterdams 
Dagblad. Uiteraard schreef ik er af 
en toe over, tot ergernis van som-
mige collega’s.
De Croosboot is teruggehaald 
door de bekende Rotterdamse 
horeca-broers en -neven Mike, Ton 
en Maurice de Haan nadat ze op 
Marktplaats lazen dat de voorma-
lige Rijn-veerboot te koop was. Het 
scheepje heette toen Lady Kim en 
voer als partyschip op de Loos-
drechtse Plassen. Voordien deed het 
dienst op de Binnenmaas bij Rot-
terdam. Na al die omzwervingen en 

opknapbeurten is de Croosboot nu 
terug in de thuishaven.
Naast rondvaarten en party’s en 
recepties in de intieme salonboot is 
het ook mogelijk om het schip af te 
huren als rouwcentrum. Dus varend 
naar begraafplaats of crematorium. 
De broers hebben hierover suc-
cesvolle gesprekken gevoerd met 
uitvaartondernemers. “We gaan er 
een succes van maken,’’ zeggen ze.

Marlina 
Fortuna uit Spijkenisse is de rederij 
van drie schepen voor rondvaar-
ten door land en regio, party’s, 
feesten en noem maar op. Dat zijn 
de Marlina in Spijkenisse haven 
en Brandaris en Ameland in de 

Koningshaven in Rotterdam.
Met de Marlina maakte ik zondag 
5 september een voortreffelijke 
brunchcruisevaart van vier uur 
door de havens van Rotterdam. Het 
schip is 80 meter lang en 8 meter 
breed en heeft een zonnedek en 
daaronder een schitterende salon. 
Het feest begint al bij de aankomst 
op het achterdek. Daar wacht 
clown/zanger/entertainer/zanger 
Gene Travis met een muzikale gi-
taarnoot en grappen en grollen met 
een ei zijn gasten van die middag 
op. Samen met de ervaren zangeres 
Belinda (ik mocht haar zo’n dertig 
jaar geleden als voorzitter van het 
Vara-songfestival jureren) maakten 
Gene Travis en tafelgoochelaar 
Frans Neys er een smaakvolle 
vaartocht van. Na een half uur 
varen kwamen twee buffetten naar 
boven met alles wat een brunch 
tot een smaakvolle brunch maakt. 
De ongeveer tweehonderd gasten 
genoten er zichtbaar van. Travis 
leidde de gang langs de schalen, 
zodat niemand lang hoefde te 
wachten en toch op het gemak een 
keuze kon maken en opscheppen. 
Zangeres Belinda zorgde voor een 
muzikale noot en hield tegelijk de 
omgeving in het oog. Bij diverse 
bezienswaardigheden bracht ze op 
leuke wijze de bijzonderheden voor 
het voetlicht.
De Marlina is in Nederland 
gebouwd en kwam in 2008 bij 
rederij Fortuna in de vaart. Op de 
tekentafel is er goed aan gedacht 
dat ook mensen die mindervalide 
zijn graag willen varen. Zij hoeven 
niet af te dalen naar de ruime en 
gescheiden m/v-toiletgroepen in het 
achterschip. Voor hen zijn er twee 
ruime toiletten beschikbaar met 
toebehoren op verblijfshoogte. Het 
zonnedek is eveneens bereikbaar 
met een rolstoel vanuit de salon. 
Op verzoek zet een bemanningslid 
deze in beweging.
Het was een fantastische middag 
die smaakt naar meer. Fortuna is 
een veelzijdige rederij met voor 
elck wat wils. Er worden ook 
langere dagtochten gemaakt, zoals 
de bus/vaarcruise naar en van 
Emmerich in Duitsland. Reageren: 
reinwol@outlook.com

De Croosboot is terug en vaart weer. Ik heb het over de voormalige Fuut, ooit een van de 
drie rondvaartschepen van het ter ziele gegane vrijwilligerproject De Croosboot in Croos-
wijk. De oude Croosboot, het eerste schip van de rederij, is uit beeld en lag of ligt nog 
steeds te verpieteren in een haven ergens uit het zicht. Het derde schip van de vloot, de 
Meerval, kreeg als varend partycentrum een nieuwe bestemming in Noord-Holland en op het 
IJsselmeer.

Onder de naam Croosboot is de oude 
Fuut sinds twee weken dus opera-
tioneel en terug in het Rotterdamse 
vaarwater. Helemaal opgeknapt op 
een werf in Delft en met de groen-
wit-groene verf glanzend in de zon. 
Op 29 augustus werd het salonschip 

 1) Gemeenteraadslid Nido 
van Schaik (rechts) maakt zich 

sterk voor een aanlegsteiger voor de 
Croosboot. Foto’s Rein Wolters   

 Met Croos-
boot kan alles    

 3) Telkens 80 meter op en neer door de boot door Gene Travis en Belinda om alle gasten te plezieren.   

 2) Een hartelijke ontvangst op het achterdek van de Marlina door bemanning en entertai-
ner Gene Travis.   

De foto’s van Van Dijk

Liefhebbers van fotografie van 
het vroegere Rotterdam komen 
helemaal aan hun trekken in een 
nieuw boek van Uitgeverij Dia-
fragma, ditmaal over het werk van 
Fotografisch Atelier Van Dijk Rot-
terdam. Dat was gespecialiseerd 
in bedrijfs- en opdrachtfotografie 
en was actief in de periode 1910 
tot 1960.

De foto’s van François Henri van Dijk, 
die in 1977 overleed, maken het beeld van 
Rotterdam in de twintigste eeuw veelzijdi-
ger, rijker en vooral invoelbaar. Van Dijk 
verbeeldde als geen ander het hele scala van 
werkzaam Rotterdam, de technische ontwik-
kelingen in het bedrijfsleven, hardwerkende 
mensen en hun alledaagse huiselijk leven.

In opdracht
Van Dijk was een beroepsfotograaf die 
voornamelijk in opdracht werkte van 
fabrieken, scheepswerven, middenstanders, 
kerken en sportverenigingen. Zijn kracht zat 
in bedrijfs- en industriefoto’s van fabrieks-
hallen en machines tot scheepswerven met 
veel aandacht voor werkende mensen. Maar 
hij verzorgde ook schoolfoto’s, reportages 
van bruiloften en recepties van particulie-
ren. Hij kon en deed vrijwel alles.

Glasnegatieven
Het Stadsarchief Rotterdam is in het bezit 
van een deel van zijn nalatenschap. De 
collectie glasnegatieven geeft van dichtbij 
een rijk beeld van werk, school en thuis in 
de periode 1910-1960. Bouwvakkers die in 
de weer zijn met cement op het dak van het 
Hotel Atlanta, geconcentreerde vrouwen op 
de inpakafdeling van de GlimFabriek, netjes 
gekamde jongens van de ambachtsschool en 
vrolijke reclamelopers van Vim-schuurpoe-
der. Het is opdrachtfotografi e die de kijker 
meevoert naar de bedrijvige stad en de 
inwoners van die tijd.

In ‘Fotografi sch Atelier Van Dijk Rot-
terdam’. Bedrijfs- en Opdrachtfotografi e 
1910-1960’ is een selectie uit het onbekende 
werk van Van Dijk samengebracht. Het 
boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of 
te bestellen bij Uitgeverij Diafragma voor 
22,50 euro. (ISBN: 9789490631147)

 Bureau Politieke Recherche, Binnenweg 1947. foto: 
Stadsarchief Rotterdam   



“I
Wanneer kwamen uw ouders 
naar deze camping?

“Mijn ouders zijn in 1934 getrouwd. 
Mijn vader werkte bij de bekende 
kantoorboekhandel Arend en mijn 
moeder bij de Bijenkorf. Ieder 
weekend fietsten ze samen na hun 
werkweek met een tentje achterop 
van Rotterdam naar een stuk open 
land vlakbij zee. Daar stonden op 
een groot kaal stuk grond, schots en 
scheef, zelfgemaakte tenten van Rot-
terdammers die graag bij zee waren.
Na de oorlog kwam er op dit terrein 
de mogelijkheid om iets meer dan 
een tent neer te zetten. Grote houten 
planken van zo’n één meter hoog en 
daarboven zeil. Deze houten schot-
ten werden steeds langer en op een 
gegeven moment werd zelfs het dak 
van hout. Met stormachtige nachten 
moesten ze wel de schotten vasthou-
den en er zeil erheen doen. Elk najaar 
werden deze huisjes afgebroken en 
opgeslagen in een open loods in het 
deel van de camping dat de Uithoek 
werd genoemd.
Na de oorlog besloot mijn vader als 
kleine zelfstandige een kantoorboek-
handeltje te beginnen in een zijka-
mertje van ons huis op de Oudedijk. 
Hij zette door en zijn bedrijf groeide. 
Zijn klanten waren onder meer Ba-
tenburg en Shell. Hij installeerde ook 
tekentafels.
In 1949 konden mijn ouders hun 
droom waarmaken: een echt houten 
huisje bouwen aan zee! In dat jaar 
kwam mijn vader met zijn eerste 
auto, een tweedehands donkergroene 
Fordson, aan in de Hoek. Die Ford 
moest je aanslingeren, dat was toen 
heel gewoon. De auto was helemaal 
volgepakt, met bagage, mijn zusje 
en ik en natuurlijk mijn moeder. Het 
was een enorme luxe om zo vanaf de 
Oudedijk in Rotterdam zelf te kunnen 
vertrekken, want daarvoor werd alle 
bagage met een kist verstuurd met 
van Gend en Loos en voor het nieuwe 
kamp neergezet. Aangekomen in de 
Hoek liep mijn vader lang rond om 
zelf zijn plek te kiezen. Hij wilde een 

hoek en een rand zo dicht mogelijk 
bij het duin. Onze kavel werd Kamp 
2 nummer 33.
Toen moest hij aan de slag om het 
huisje te bouwen. Dat deed hij in de 
weekenden, samen met een vriend 
en oom Willem. Hij sliep dan in een 
tentje naast zijn bouwproject. Het 
huisje werd vijf bij zes, er was geen 
waterleiding, geen riool en geen wc. 
Er waren gezamenlijke wc’s op het 
kamp, die stonden in blokken bij 
elkaar, zeven huisjes deelden één wc. 
Koken deed je met penningen die je 
kocht bij de Toko, met een penning 
kon je een paar uur koken. Als licht 
hadden we één gaslampje met een 
kousje. We hadden een slaapkamertje 
waar we met z’n viertjes in lagen. 
Soms, als het heel hard regende en 
het tentenkamp onder water liep, dan 
sliepen we met meer mensen op de 
houten vloer.”

Wat waren jullie lievelings-
plekken?

“Mijn moeder zat het liefst op de 
veranda waar vele aardappels werden 
gejast om alle aanloop van eten te 
voorzien. Mijn moeder hield van 
gezelligheid en van mensen die 
mee kwamen eten. Mijn vader was 
het liefst bij zee. Hij had zijn eigen 
paadje door het groen gemaakt. Hij 
liep zo over de duinen en zwemmen 
maar.

Ik vond alles leuk. Ik kijk terug op 
een heerlijke jeugd met veel vrijheid 
en er waren altijd zoveel kinderen 
om mee te spelen. Het enige wat echt 
niet leuk was, was dat je altijd moest 
wachten bij de wc omdat er weer een 
buurjongen op de pot zat en wanneer 
die dan eindelijk klaar was, was het 

zo vies. Hij smeerde gewoon de hele 
pot vol. Ik was zo blij toen het riool 
werd aangelegd en dat we zelf een wc 
kregen! Dat was in 1971.”

Wanneer hebben jullie het 
huisje verbouwd?

“Henk en ik zijn in 1965 getrouwd. 
In 1985 kregen wij het huisje van 
mijn ouders en goddank heeft Henk 
gouden handen en hij heeft jaren aan 
ons eigen huisje gebouwd. We heb-
ben ook erg geboft dat we het huisje 
naast ons konden kopen zodat we 
echt veel ruimte kregen.
Allereerst moest het dak eraf, dat 
was helemaal verrot. Zo konden 
we ook de hoogte in en kregen we 
ruimte voor kasten en voor een ruime 
slaapkamer voor onze twee kinderen, 
Jolanda en John.
De eerste nacht dat we van onze grote 
nieuwe kavel konden genieten, heb-
ben we met familie en vrienden al-
lemaal buiten geslapen. Die avond en 
nacht zijn een dierbare herinnering.

De tuin was zo fijn groot dat vriend-
jes en vriendinnetjes gemakkelijk in 
tentjes konden blijven logeren. Dat 
was elke zomer een terugkerend ritu-
eel totdat de kinderen ouder werden 
en vakantiewerk belangrijker werd. 
Jolanda heeft jarenlang tomaten ge-
plukt en John heeft, nadat Henk hem 
een keer had meegenomen met een 
elektrisch karwei, de opleiding voor 
elektromonteur gevolgd. Tijdens zijn 
opleiding werkte hij iedere vakantie 
bij verschillende bedrijven. Toen Jo-
landa verkering kreeg verloor ze haar 
interesse in de Hoek, John bleef zeker 
tot zijn 24ste meekomen in de week-
enden en vakanties. Achteraf vonden 
ze het veel dat we ieder weekend en 
iedere vakantie naar de Hoek gingen, 
zelf zouden ze er nooit aan begin-
nen. Hoe anders was dat toen bij mij. 
Henk sliep gewoon met mij op de 
grond in de huiskamer wanneer hij 
er was.” Die was dan ook gek op de 
plek en de zee en op mij.”

Wat waren bijzondere mo-
menten?

Jolanda was ongeveer twaalf jaar en 
samen zouden we nieuwe ronde palen 
ophalen om de oude te vervangen 
die als afscheiding werden gebruikt 
tussen de kavels. De gemeente had 
de palen neergelegd op het strand. 
Wij daar heen met een stuk touw 
om ze in het donker weg te slepen. 
Het ging helemaal goed totdat er een 

visser aan de vloedlijn een sigaret 
opstak… Jolanda greep mijn hand 
beet en we moesten zo snel mogelijk 
van het strand af. Ze was helemaal in 
paniek en wilde vanaf die dag nooit 
meer dingen doen op het strand in het 
donker.
Ik herinner me nog een leuk groot 
feest toen Jolanda was geslaagd voor 
haar mavo-examen. We waren met 
een grote groep op het strand en toen 
zat er een vriendje knel tussen zo’n 
strandstoel die hij maar niet goed 
kreeg. Wat hebben we toen gelachen. 
Extra bijzonder was dat het ook de 
Havendagen waren en we konden 
genieten van alle schepen die voorbij 
voeren.”

En nu neemt u afscheid van 
uw huisje...

“Mijn vader nam afscheid van zijn 
huisje toen hij 75 was, op dezelfde 
leeftijd als ik nu ben. Ik heb een 
prachtig leven gehad op Boeier 33 en 
al mijn herinneringen blijven geluk-
kig. Het is niet gemakkelijk om na 73 
jaar afscheid te nemen van dit huisje, 
maar het helpt dat de mensen die nu 
hier gaan wonen leuk zijn en ik gun 
dat gezin een mooi vol leven op mijn 
plekje.”

Mariëlle van der Griendt
(met dank aan Willy Hilverda)

Afscheid van een heerlijk huisje
k kijk terug op een heerlijke jeugd met veel vrij-
heid”, zegt Sjouk Muller-Schols (75). Ze neemt 
samen met haar man Henk deze maand afscheid 
van haar huisje op recreatieoord Hoek van Holland. 

Mariëlle van der Griendt kijkt samen met haar terug.
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Het huisje met het gezin Muller

De verbouwing van Boeier 33 was een hele klus. Hier wordt het dak gebouwd.

Sjouk op de veranda

Zo zag het huisje eruit toen het nog verbouwd moest worden.
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De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud
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of ga naar
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(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
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Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 

Citaro’s
Na het lezen van het mooie stukje in 
De Oud-Rotterdammer van 10 augus-
tus over de RET tram 319, oftewel de 
Piggelmeetram, die overigens mede 
door mijn opa C.J de Boer met de 
hand is beschilderd viel mij een foutje 
op in een van de reacties in de tekst. 
Er werd gesproken over de intrede van 
de Citaro’s, dit moest, denk ik, zijn: 
Citadis. De Citaro’s zijn Mercedes-
bussen uit de 200- en 300-serie en 
de Citadis is de opvolger voor de 
desbetreffende trams.

Evert-Jan de Boer
evert_jan_de_boer@hotmail.com

De eerste keer
In 1950 werd er in Rotterdam een ten-
toonstelling gehouden in het kader van 
de wederopbouw. De directeur van de 
Kweekschool in Dordrecht, waar ik 
destijds opzat, de heer Okker, vond 
dat wij als toekomstige leerkrachten 
op de basisschool, daar kennis van 
moesten nemen. Dus op naar Rot-
terdam. Op welke manier wij daar zijn 
gekomen, met de trein (die we zelf 
moesten betalen) of met de fi ets, dat 
staat mij niet meer bij. Wat me nog 
wel bij staat, zijn de tv-schermen van 
Philips die overal, binnen en buiten, 
op het tentoonstellingsterrein stonden, 
met beelden opgenomen in een studio 
die ook op het tentoonstellingsterrein 
stond. En eenmaal binnen zagen we 
de studio. We bekeken de camera’s en 
de andere apparatuur en liepen verder. 
Toen werd er op mijn schouder getikt 
en een mijnheer vroeg of ik even met 
hem wilde meekomen om een opname 
met mij te maken. Dat leek me leuk en 
enige tijd later zat ik voor de camera.
Ze stelden allerlei vragen aan mij, wie 
ik was, waar ik woonde, enzovoorts. 
En daar bleef het bij.
De beelden werden live (dat woord 
kenden we toen nog niet) uitgezonden 
en even later, weer bij mijn klasge-
noten, vertelden ze dat ze me op de 

tv hadden gezien. En zo kwam ik dus 
voor de eerste keer op de tv. In feite 
ben ik de hele inhoud van de tentoon-
stelling vergeten, alleen de tv-opname 
niet. En een bekende tv-ster ben ik 
ook al niet geworden…

G.J. Los
Vlaardingen
bert75tlos@gmail.com

Kilima Hawaiians
Donderdag heb ik op net 81 (ONS) 
de Kilima Hawaiians teruggezien. 
Mijn hemel, wat een talenten, wat een 
eenvoud, wat een perfectie en wat een 
genot. Ik zat mij te schamen, want 
toen wij jongetjes waren, wilde ik op 
de universiteit degene worden die het 
allerbeste Frans kon van het heelal. 
Mijn broertje zei: “Zet de Radio eens 
aan, de Kilima Hawaiians zijn er.” Ik 
legde hem uit (want ik wist toen alles 

en hij niks) dat alleen Beethoven, 
Mozart en Aznavour mooie muziek 
maakten. Maar HIJ kreeg zijn zin, 
moeder zette de Kilima Hawaiians op. 
Op slag begreep ik dat dit bijzonder 
was, heerlijke akkoorden in eenvoud 
gebracht. Zalig en wat een geschenk 
uit die Stille Oceaan. Mijn broertje 
vertelde dat het gewone Rotterdamse 
jongens waren en een Rotterdams 
meisje. Ik kan niet wachten tot het 
weer donderdag is.

Dr  Anton de Man
ademan@planet.nl

Feyenoord
In De Oud-Rotterdammer nr. 17 van 
24 augustus 2021 schrijft Ruud Glim-
merveen een liefdevol stukje over 
Feyenoord, een club waar hij al decen-
nia supporter van is. In het stukje 
staan echter twee misvattingen die bij-

zonder hardnekkig blijken te zijn. Zo 
schrijft Glimmerveen dat de onlangs 
negentig jaar geworden Cor van der 
Gijp ‘topscorer aller tijden van Fey-
enoord’ zou zijn. Dat is onjuist. Van 
der Gijp is met 178 competitiegoals 
topscorer van Feyenoord ten tijde 
van het betaald voetbal. In de periode 
daarvoor, de amateurtijd, waren er 
twee spelers die meer kooltjes scoor-
den dan Van der Gijp. Jaap Barendregt 
(1905-1954) scoorde tussen 1925 en 
1937 199 competitiegoals en Kees Pijl 
(1897-1976) gaat daar nog overheen. 
Tussen 1916 en 1932 scoorde hij 229 
goals in de competitie.
De tweede misvatting in de brief van 
Glimmerveen is zijn opmerking dat 
Feyenoord vroeger met een lange ij 
werd geschreven. Feit is, dat in 1971 
werd besloten de naam alleen nog 
maar met een i-grec te schrijven. De 
reden was dat men in het buitenland 

de ij niet kende. Dat wil echter niet 
zeggen, dat voor die tijd uitsluitend 
sprake was van Feijenoord met een ij.
Op het hek aan de voorkant van het 
stadion staat echter in grote letters 
FEYENOORD. Ook in het prachtige 
jubileumboek uit 1933 wordt de club 
consequent aangeduid als Feyenoord, 
dus met een i-grec. In krantenversla-
gen werden destijds beide schrijfwij-
zen door elkaar gebruikt, soms in een 
en hetzelfde artikel. De ij en de i-grec 
werden toen kennelijk als gelijkwaar-
dig beschouwd. Tegenwoordig niet 
meer.

Jan Oudenaarden
janoudenaarden43@gmail.com

Van Maanenbad
De foto van het Van Maanen buiten-
bad in ‘Rijnmond vanuit de wolken’ 
in De Oud-Rotterdammer van 24 
augustus bracht mij in herinnering 
(het speelt zo’n 65 jaar geleden) dat de 
moeder van een vriendinnetje van ons 
een hoedenzaak had op de Schieweg. 
De tuin van deze winkel kwam uit op 
het buitenbad en u begrijpt het al, wij 
gingen regelmatig ‘gratis’ zwemmen 
in het buitenbad. De kunst was natuur-
lijk dat de badmeester je niet snapte 
tijdens het binnengaan.

Hans Oole
j.oole@upcmail.nu

Cox Column
In de 20 of 25 jaar dat De Oud-Rotter-
dammer bestaat, heb ik bij Gerard Cox 
nog nooit een taalfout kunnen vinden. 
Ach ja, dat onderwijs vroeger... 
“Studenten van nu maken spelfouten“, 
aldus een oude hoofdredacteur: “ Zij 
scrijven godt met dt en Kont met een 
hoofdletter.”

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl  

Eerste tram over de Erasmusbrug

  Maandag 23 augustus 2021 was het precies 
25 jaar geleden dat de eerste tram over de 
Erasmusbrug reed. Als Procesmanager Tram 
bestuurde ik toen de tram tijdens de eerste 
offi ciële proefrit (zie foto’s).
Hoewel de Erasmusbrug op 4 september 
1996 door Koningin Beatrix offi cieel werd 
geopend, was de Erasmusbrug voor de RET 
geopend na deze geslaagde proefrit.
Ook waren toen, na 28 jaar, dankzij de Eras-
musbrug, het noordelijk en het zuidelijk tram-
net van de RET weer met elkaar verbonden.
De tram waarmee de proefrit werd gere- den, 
maakt thans deel uit van de museumcollectie van de 
Stichting RoMeO.

    Harry Siebrecht
gepensioneerd RET-er
Tussenspoor 3
2908 BE Capelle aan den IJssel.
010-4508435   



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. Europeaan; 7. niet thuis (elders); 12. aandrijfwiel; 13. eivormig; 14. rivier in Utrecht; 15. heden; 17. ver (in samenst.); 19. mod-
der (slijk); 21. huwelijksuitroep; 22. iel en mager; 24. niet meer te helpen; 27. Pan American Airways (afk.); 28. Engelsman; 30. 
rivier in Engeland; 31. alsmede; 32. half (lat.); 33. rivier in Utrecht; 35. inwendig orgaan; 37. Nederlands taleninstituut (afk.); 
38. dienstwagentje op rails; 41. durf en moed; 42. plaats in Duitsland; 44. uitstapje (trip); 46. tekst voor publicatie; 47. eski-
mohut; 48. land in West-Afrika; 49. vangwerktuig; 50. oevergewas; 52. hoofddeksel; 54. deel van bruidsjapon; 56. brandje; 
58. hekeldicht (ironie); 61. ratelpopulier; 62. ademhalingsorgaan van een vis; 64. vaatwerk; 65. hijstoestel voor personen; 67. 
dierenverblijf; 68. plaats aan het IJsselmeer; 70. jong dier; 72. spoedig; 73. gebogen werphout; 76. afgemat; 77. anonieme 
alcoholisten (afk.); 78. bergplaats op een schip; 79. beknopt; 81. radon (scheik. afk.); 82. isolatieschuim; 83. positieve elec-
trode; 84. bid (Lat.); 86. voorwaarts effect op een bal; 87. openbaar ambtenaar.
Vertcaal
1. balsport; 2. nummer (afk.); 3. kleine afgelegen plaats; 4. bloedvat; 5. troep wolven; 6. zachte koek; 7. aanhoudend; 8. 
ouderloos kind; 9. eikenschors; 10. zijne majesteit (afk.); 11. grissen; 16. deel van een dag; 18. zuinige verlichting; 20. kle-
dingstuk; 21. zoet broodbeleg; 23. inwendig orgaan; 25. part; 26. windzijde van een schip; 27. waterhoogte; 29. gewelddadige 
opstandeling; 32. attribuut bij een viool; 34. Chinese vermicelli; 36. plaats in Italië; 37. namaak (vals); 39. muziekinstrument 
met pijpen; 40. partij in een rechtsgeding; 42. Zeeuwse lekkernij; 43. water bij Amsterdam; 45. tennisterm; 46. toiletartikel; 
51. loofboom; 53. deel van een boom; 54. dienstplichtige; 55. Europese voetbalbond (afk.); 56. bioscoopvoorstelling; 57. 
medische behandeling; 59. hoofd van een moskee; 60. nalatenschap; 62. Ned. voetbaltrainer; 63. ongunstig beoordelen; 
66. Ierse verzetsbeweging (afk.); 67. populaire begroeting; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. oude lap; 73. boertje; 
74. Australische struisvogel; 75. onderaardse ruimte; 78. Oost-Europeaan; 80. open plek in een bos; 82. per persoon (afk.); 
85. paardenslee.

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een variant op een liedje van Gerard Cox en luidde:

Het is weer voorbij die natte zomer

Er waren inzenders die er waren ‘ingestonken’ en het over een mooie zomer hadden, maar de meeste puzzelaars 
hadden het wel goed. Onder hen hebben we weer vijf prijzen verloot. Ditmaal het boek ‘Rotterdam Feijenoord 
Noordereiland in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does. De prijswinnaars zijn: Rinus Mast, Ruud Mol, L.P. Faas, 
Miriam Steur en A. Mitchell.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom een boek als prijs. 
Het betreft deze keer het boek ‘Rotterdam Tuindorp Vreewijk 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 30 september 2021 om 12.00 
uur. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of 
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2912 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U 
kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. Europeaan; 7. niet thuis (elders); 12. aandrijfwiel; 13. eivormig; 14. rivier in Utrecht; 15.
heden; 17. ver (in samenst.); 19. modder (slijk); 21. huwelijksuitroep; 22. iel en mager; 24. niet meer te
helpen; 27. Pan American Airways (afk.); 28. Engelsman; 30. rivier in Engeland; 31. alsmede; 32. half
(lat.); 33. rivier in Utrecht; 35. inwendig orgaan; 37. Nederlands taleninstituut (afk.); 38. dienstwagentje op
rails; 41. durf en moed; 42. plaats in Duitsland; 44. uitstapje (trip); 46. tekst voor publicatie; 47. eskimohut;
48. land in West-Afrika; 49. vangwerktuig; 50. oevergewas; 52. hoofddeksel; 54. deel van bruidsjapon; 56.
brandje; 58. hekeldicht (ironie); 61. ratelpopulier; 62. ademhalingsorgaan van een vis; 64. vaatwerk; 65.
hijstoestel voor personen; 67. dierenverblijf; 68. plaats aan het IJsselmeer; 70. jong dier; 72. spoedig; 73.
gebogen werphout; 76. afgemat; 77. anonieme alcoholisten (afk.); 78. bergplaats op een schip; 79.
beknopt; 81. radon (scheik. afk.); 82. isolatieschuim; 83. positieve electrode; 84. bid (Lat.); 86. voorwaarts
effect op een bal; 87. openbaar ambtenaar.

Vertcaal 1. balsport; 2. nummer (afk.); 3. kleine afgelegen plaats; 4. bloedvat; 5. troep wolven; 6. zachte
koek; 7. aanhoudend; 8. ouderloos kind; 9. eikenschors; 10. zijne majesteit (afk.); 11. grissen; 16. deel van
een dag; 18. zuinige verlichting; 20. kledingstuk; 21. zoet broodbeleg; 23. inwendig orgaan; 25. part; 26.
windzijde van een schip; 27. waterhoogte; 29. gewelddadige opstandeling; 32. attribuut bij een viool; 34.
Chinese vermicelli; 36. plaats in Italië; 37. namaak (vals); 39. muziekinstrument met pijpen; 40. partij in
een rechtsgeding; 42. Zeeuwse lekkernij; 43. water bij Amsterdam; 45. tennisterm; 46. toiletartikel; 51.
loofboom; 53. deel van een boom; 54. dienstplichtige; 55. Europese voetbalbond (afk.); 56. bioscoopvoor-
stelling; 57. medische behandeling; 59. hoofd van een moskee; 60. nalatenschap; 62. Ned. voetbaltrainer;
63. ongunstig beoordelen; 66. Ierse verzetsbeweging (afk.); 67. populaire begroeting; 69. keel-, neus- en
oorheelkunde (afk.); 71. oude lap; 73. boertje; 74. Australische struisvogel; 75. onderaardse ruimte; 78.
Oost-Europeaan; 80. open plek in een bos; 82. per persoon (afk.); 85. paardenslee.

KRUISWOORDPUZZEL

?

Sjaak Hooftman 
Op 26 maart plaatste ik een oproep 
om in contact te komen met mensen 
die Sjaak Hooftman hebben gekend. 
Dit om hem, na zijn overlijden op 7 
januari 2021, de laatste eer te kunnen 
brengen. Op mijn oproep heb ik vier 
reacties gehad. Dit leidde ertoe dat 
ik en acht andere oud-commando’s 
donderdag 19 augustus 2021 het graf 
van Sjaak hebben bezocht en op een 
eervolle wijze van hem afscheid heb-
ben kunnen nemen. Dank aan hen die 
met mij contact hebben opgenomen.

Hennie van Lokven
lokvenkap@zeelandnet.nl

Kennismaking
Verzorgde vrouw, 1.66 mtr,, slank, 
82 jaar, zoekt serieuze man met auto. 
Niet roken. Relatie of vriendschap. 
Regio 0181. Brieven onder num-
mer 093 naar: Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Huiberta van Dijk
Ik zoek Huiberta van Dijk, geboren 
te Rotterdam oktober 1937, toen 
wonend aan de Gedempte Bierhaven 
27 met haar ouders Willem Johannes 
van Dijk, boekbinder geboren te Rot-
terdam op 5 december 1898 overleden 
in Rotterdam op 10 januari 1963, 
maar wonend in Capelle a/d IJssel en 
Maria de Bruijn, geboren in Capelle 
a/d IJssel op 23 april 1908. Zij kan 
ons mogelijk meer vertellen over haar 
grootmoeder Frederika Margaretha 
Johanna van Dijk-Schell geboren in 
Rotterdam op 3 december 1868 en 
overleden op 19 december 1945. Zij 
woonde op de Kerdijkstraat 14-A 2e 
verdieping te Rotterdam-Bergpolder 
met haar zoon Huibert van Dijk, 
geboren te Rotterdam op 23 december 
1891 en gehuwd met Hesseltje van 
der Goot. Haar grootmoeder is daar 
zondag 18 maart 1945 door een 
explosie gewond geraakt.

Dik Happé

dikhappee@gmail.com

OXO
In DOR van 10 augustus las ik over 
OXO. Door die letters OXO herin-
nerde ik mij iets. Begin jaren 50 deed 
ik boodschapjes voor mijn moeder bij 
een slager op de Noordsingel, vlakbij 
de Zomerhofstraat. Die had op de 
muur een tegeltableau van een jongen 
die twee boomstammen onder zijn 
armen droeg. Je zag hem op zijn rug. 
Met bretels in de vorm van een X en 
die boomstammen, die een O vorm-
den, stond er OXO. Ik keek er altijd 
naar en herinner me het me nu nog. 
Zijn er mensen die 
daar iets over we-
ten? Waren er meer 
van die tableaus?

Myrna v.d.Hulst-
den Boestert
vanderhulst.den-
boestert@casema.nl

Wandel- en beweeg mee 
in een SPAL-wandel-
groep

Wandelen is momenteel heel 
populair. En ook voor ouderen 
heel gezond. Wie nog even over 
de drempel wil worden geholpen, kan zich aansluiten bij een SPAL-wandel-
groep in Rhoon. Stichting SPAL houdt wandelingen met vertrek uit een lokaal 
aan de Albrandswaardsedijk 180 nabij Rhoon. Dat gebeurt op dinsdagmid-
dag en op donderdagochtend. De activiteiten bestaan uit Sportief Wandelen 
en Nordic Walking en worden begeleid door allround wandelsporttrainers en 
begeleiders. Na afloop van de activiteiten wordt er in Het Lokaal koffie of thee 
gedronken en wat nagepraat. Voor meer informatie: bel Aad Wijntjes tel. 06-
46226208 of kijk op www.stichtingspal.nl
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Chinese vermicelli; 36. plaats in Italië; 37. namaak (vals); 39. muziekinstrument met pijpen; 40. partij in
een rechtsgeding; 42. Zeeuwse lekkernij; 43. water bij Amsterdam; 45. tennisterm; 46. toiletartikel; 51.
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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

Gratis Rijbewijskeuringen
Iedere week keuringsarts en Oogarts aanwezig 52 weken per jaar, 
knip uit en bewaar !!!!
Locatie: Beter Zien en Horen
Binnenhof 54 Rotterdam. Naast de Lidl in het Winkelcentrum, wij werken met 
Zorgdomein. Bel voor uw afspraak, GRATIS nummer (ma t/m za) 

9.30 tot 17.00 0800-7075
Lopende actie 2de bril Gratis, leverancier van o.a. Zeiss
*Informeer naar de voorwaarden      Multifocaal specialist sinds 1960
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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

€ 12,50

€ 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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     12,50

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 21 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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