
Van jongs af aan wonende op 
dertig meter afstand van de 
spoorlijn Schiedam-Hoek van 
Holland was mijn interesse in 
treinen snel gewekt. Volgens 
mijn moeder maakte ik al heel 
jong van alles een trein, uiter-
aard met bijpassende geluid-
jes. Dat je dan een modeltrein 
krijgt voor je verjaardag is 
dan wel voorspelbaar. 

De eerste miniTrix-trein lag op een 
kleine houten plaat met zo’n grasmat 
en een transformator op de hoek. Een 
ovaaltje rails en een wissel. Het waren 
de eerste rondjes van wat uitgroeide 
tot een langdurige en best dure hobby. 
Een paar jaar later volgde de overstap 
naar het grotere HO-formaat van 
Märklin. Vriendjes in de buurt hadden 
dat ook en dan kon je bij elkaar gaan 
rijden met jouw trein. Mooie herin-
neringen!

Etalage
Met enige regelmaat ging ik met pa 
en ma naar Rotterdam, vaak op de 
fi ets, maar als het kouder was ook wel 
met de tram vanaf de Koemarkt in 
Schiedam. Het hoogtepunt voor mij 
was de tussenstop bij de winkels van 
Rijpma. Zij hadden drie of vier win-
kelpanden in souterrains halverwege 
de Schiedamseweg en uiteraard was 
de treinenafdeling mijn favoriet. Het 
feest begon al bij het naar de etalage 
kijken. Diverse modellen waren uit-

gestald en je kon een blik naar binnen 
werpen. Ook was er in de etalage een 
hangende wereldbol waaromheen een 
minitreintje reed. Je moest dan op een 
knopje aan het kozijn drukken om de 
trein te laten rijden. Pa of ma tilde 
me op om op het knopje te kunnen 
drukken en de trein reed dan enkele 
rondjes. Ik was een jaar of vier, mid-
den jaren 60 dus. Uiteraard werd er 
diverse keren op het knopje gedrukt. 
Waar je als klein kind al niet blij mee 

kan zijn hè!

Eerst kijken, niet kopen
Het feest begon pas echt als we naar 
binnen gingen. Lange vitrines met 
eindeloos veel locomotieven, wagons 
en toebehoren. Direct kopen wat je 
wou hebben was er niet bij. Eerst 
kijken, niet kopen. Toen ik in de 
latere jaren Rijpma bezocht, ging dat 
eigenlijk net zo. Voor verjaardagen 
vroeg je geld en iedereen wist dat 
ik dan snel naar Rijpma ging, op de 
fi ets vanuit Schiedam. In de catalogus 
van Märklin had je al veel eerder je 
keuzes gemaakt van wat je per se 
wou hebben. Ik kwam ook wel bij 
andere winkels, maar dat waren echte 
speelgoedwinkels en die hadden niet 
alles op voorraad. Rijpma was gewoon 
goed en had alles op voorraad.

Familiebedrijf
Rijpma was een familiebedrijf. Vader 
stond bij de treinafdeling en z’n vrouw 
stond met dochter en een verkoopster 
bij het andere speelgoed. Meneer Rijp-
ma was een vriendelijke slanke man, 
ongeveer zo oud als mijn pa (1924) en 
hij kende z’n klanten. De service was 

geweldig. Je kreeg advies, de aankoop 
werd uit het doosje gehaald, nagezien 
en getest en zeker als de aankoop duur 
genoeg was, kreeg je er een catalogus 
van dat merk bij cadeau. En als je 
trein defect raakte, kon je terecht bij 
Rijpma voor reparaties.

Metrobouw
Begin jaren tachtig kreeg Rijpma 
te maken met de metrobouw in de 
Schiedamseweg en verdween ‘de 
loop’ uit de populaire winkelstraat. 
Voor automobilisten was er helemaal 
geen doorkomen aan. De tramlijnen 
werden omgeleid en alleen voetgan-
gers konden langs de winkels lopen 
over een eindeloos pad van houten 
platen. Voor veel winkeliers betekende 
dit het einde. Het zal ongetwijfeld ook 
het einde voor Rijpma zijn geweest, 
hoewel ik niet precies weet wanneer 
zij ermee stopten.

Dure hobby
Veel van toen heb ik nog steeds, zelfs 
in doosjes, maar ik doe het niet weg. 
M’n ouders hadden het niet breed en 
ik had zo’n dure hobby. De dubbeltjes 
werden daarvoor omgedraaid, maar 

dat besef kwam pas later bij me. Mijn 
interesse in modeltreinen is altijd ge-
bleven, maar met de puberteit kwamen 
ook andere interesses. Rijpma was een 
begrip in de modeltreinenwereld van 
de jaren zestig en zeventig en zeker 
niet alleen in Rotterdam.

Digitaal aangestuurd
Veel modelbouwzaken verdwenen. 
Internet en beurzen zijn nu de ver-
koopplaatsen. De modelspoorhobby 
heeft het zwaar gehad. Mijn eerste 
Märklin-locomotief was de NS 1212, 
catalogusnummer 3055, gekocht in 
1972 voor 92,50 gulden, nu zo’n 45 
euro; voor toen een groot bedrag. Te-
genwoordig zit je al snel op 250 euro, 
maar is het wel digitaal aangestuurd 
en hebben treinen veel opties met licht 
en geluidjes. Prijzen maakten het een 
hobby voor oudere mannen, maar 
met dank aan corona is er een lichte 
stijging te zien in thuishobby’s en 
ook de modelspoorhobby is weer een 
beetje terug.

John Stevens
John.Stevens@NS.NL  
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

CU

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

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

www.conceptuitvaart.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
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Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
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Uitvaart al vanaf: € 1.499,00

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Welke jeans 
past bij mij?
Rondom 
elastiek?
Strakke, 
rechte of 
wijde pijp?

v.a. € 59,95

v.a. maat 
42 t/m 52

 Folder van Rijpma   
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€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

 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!

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,-

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.uvvw.nl 
email: info@uvvw.nl 

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

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

Ontwerp je eigen 
gedenksieraad al vanaf € 169

WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering 
in de vorm van een sieraad. Iedereen 
verwerkt gebeurtenissen op zijn eigen ma-
nier en voor sommige mensen is het een 
prachtig concept om op deze manier hun 
dierbare dichtbij te kunnen houden. 

Mensen kiezen het vaakst voor een asring, 
asarmband of ashanger. Wil je liever wat 
anders dan bieden wij ook de mogelijkheid 
om je eigen ontwerp in te leveren.

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: 06-16919628

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

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang
4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR



En zo waren er nog veel meer. Er zijn 
clubs die fuseerden, en dan kreeg je 
bijvoorbeeld NeptunusSchiebroek, 
XerxesDZB, CVV fuseerde met 
concurrenten De Musschen en DEH, 
tot FC Charlois. HOV en HION en 
nog veel meer, verdwenen helemaal 
en slechts een paar clubs wisten de 
oorspronkelijke status te behouden. 
Overmaas er één van! De club viert 
aanstaande april het 100 jarig bestaan 
en is dan eigenlijk al 101 jaar oud. 
Maar ja, we weten het, corona gooide 

vorig jaar roet in het geplande feestje. 
Bekende mannen begonnen bij 
Overmaas, zoals Joop van Daele en 
Wim van Til. En anderen kwamen 
naar Overmaas. Neem Rein Kreijer-
maat die na zijn beenbreuk in 1964 
na een zeer lange herstelperiode bij 
Overmaas weer een balletje trapte en 
er later ook trainer werd. En ook Wim 
‘Pingel’ de Kreek en Nico Roodber-
gen, die het begin van het betaalde 
voetbal bij Feyenoord meemaakten 
kwamen naar de groen-witte buren 

op Varkenoord. Roodbergen die bij 
Feyenoord 75 gulden voor een gewon-
nen wedstrijd kreeg, vroeg voorzitter 
Paul Thomas of hij bij Overmaas ook 
wat kreeg. “Ja”, zei hij, “Je krijgt een 
shirtje, een broekje en een paar kousen 
en die moet je na de wedstrijd weer 
inleveren”.

Andere tijden sport
Dat heet: Andere tijden sport. Nico 
en zijn vrouw Riet gingen achter het 
clubhuis op Varkenoord wonen en 
hebben jarenlang de kantine beheerd 
en de velden onderhouden. Paul 
Thomas behoorde als voorzitter bij 
de ‘grote vier van Zuid’. De anderen 
waren Dirk Nijs (De Musschen), 
Arie van Bokkum (CVV) en Gerrit 
Been (DHZ). Maar liefst 27 jaar was 
Paul Thomas voorzitter van zijn club. 
Op zijn afscheid waren alle ‘groten’ 
van het voetbal in Rotterdam en in 
zijn speech zei ‘ome’ Dirk Nijs: “Ik 
heb in mijn leven veel voorzitters 
meegemaakt, maar jij was de beste”.
De hamer werd in 1978 overgenomen 
door Wim le Comte maar inmiddels 
is Aad Tuk, ook oud-speler van het 
eerste, alweer vele jaren de voorzit-
ter. In 1979 liep hij in de derby tegen 
De Musschen een bijna rampzalige 
blessure op. Hij botste als 18-jarige 
tegen zijn doelman Edward Elvers na 
een onschuldig zetje van ‘Musch’ Arie 

Buddenberg. Tuk speelde de wedstrijd 
uit maar ging daarna voor alle zeker-
heid maar naar het Clara-ziekenhuis 
waar hij drie weken op intensive-care 
lag. De moed ging er uit bij hem en 
zijn ouders. Voetballen hoefde voor 
hen niet maar. Maar hij knapte op, 
ging voorzichtig weer trainen en kreeg 
de lol weer terug. Zo goed zelfs dat 
hij nu, tot grote tevredenheid van de 
leden, al jaren leiding geeft aan zijn 
club. Dat leidde tot het doorgaan van 
Overmaas en de verhuizing naar het 
nieuwe Varkenoord. Het oude clubhuis 
ging tegen de vlakte en de toekomst 
stond voor de deur.  Overmaas 1 speelt 
in de 4de klasse, het kan wel wat 
hoger, maar noodzaak is dat niet. Ook 
daar hebben ze spelplezier!
Wie we ook nooit vergeten? Jan 

Rooymans! Spits, overgekomen van 
Feyenoord, met een geweldig scorend 
vermogen. Jan werkte indertijd bij 
oud-Feyenoorder Piet Steenbergen 
in zijn handel in goud en edelstenen. 
Rooymans kreeg een vreselijke bles-
sure wat een einde maakte aan zijn 
sportcarrière. Bekende trainers van 
Overmaas? Wat denk je van Ab Fafie 
of Sandor Popovics. Of van spelers als 
Maarten Mulder en Wim Goedkoop? 
Legendarische herinneringen aan 
toppers van Zuid. Gelukkig zijn er nog 
veel ‘ouwe rotten’ die het feest voor 
het 100 jarig bestaan in het clubhuis 
op het nieuwe Varkenoord kunnen 
meemaken. Ik kom ook, als het gaat.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Overmaas, roem op de linker Maasoever
Wat een geweldige voetbaltijd hebben wij, de iets ouderen en 
dus de lezers van onze ‘Oud Rotterdammer’, meegemaakt. 1970 
was het hoogtepunt van de voetbal victorie. Feyenoord won de 
Europa- en Wereldcup, maar met die geweldige tijd doel ik nu 
op het amateurvoetbal. We hadden prachtige amateurclubs als 
CVV, De Musschen, HOV, HION en Overmaas. 
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Trainer Sandor Popovics met zijn spelers op de Overmaas tribune

Gerard Cox bij Overmaas. Kijken naar zijn buurman van de Bree, middenvelder Aad de Greef 
(links). Verzorger Piet van Tiggelen met pijp (rechts)

CCtjeCCtje

Want in het kader van de vraag, die ik 
mijzelf regelmatig stel, of dit een buitenge-
woon idiote tijd is of dat de idiotie van alle 
tijden is kunnen we het “me too”- gedreutel 
natuurlijk niet overslaan. Men versta mij 
wel, geweld tegen vrouwen in welke vorm 
dan ook is volkomen uit den boze en moet 
worden bestreden en bestraft. Maar loopt de 
boel zoals gewoonlijk niet een beetje uit de 
hand? Catherine Deneuve, een uitzonderlijk 
mooie vrouw, zei erover, iets in de geest van 
“…een beetje flirten, ik heb het altijd wel 
leuk en spannend gevonden”. Maar ik krijg 
signalen dat dat absoluut taboe is geworden, 
volgens bepaalde dames dan. Dat als je een 
deur voor een vrouw open houdt, dat als 
“bedreigend” wordt ervaren. Dat als je een 
vrouw een compliment maakt, “… wat zie 
je er leuk uit…”, dat absoluut niet door de 
beugel kan. En ik vind het ook ongemakke-
lijk dat die beschuldigingen worden gedaan 
en dat de beschuldigde het dan meteen qua 
zijn werk en zijn persoonlijk leven kan 
schudden. Terwijl er nog niets bewezen is. 
Dat is bijvoorbeeld Woody Allen overko-
men. Hij werd beschuldigd van wat dan heet 

grensoverschrijdend gedrag, ik geloof zelfs 
dat onderzoek uitwees dat er niets aan de 
hand was, maar hij viel in de handen van wat 
feministische heksen, en dat is in Manhat-
tan nog wel een beetje erger dan hier, en zal 
geen film meer maken. Wat sowieso ontzet-
tend jammer is.( Van Woody is de uitspraak: 
“Ik wil de onsterfelijkheid niet bereiken door 
mijn werk, maar door niet dood te gaan”.)
En even wat anders, heeft u ooit een tijd 
meegemaakt als deze, waarin alles alleen 
maar om de poen draait? Heeft u ooit 
meegemaakt dat je op je spaarcentjes geen 
cent rente krijgt, wat heet, dat je ervoor moet 
betalen? Mij is dit althans niet uit te leggen. 
Of dat meneer Bezos, die de mensen die 
voor hem werken tot op de draad uitknijpt, 
en daardoor een jacht van ik ben vergeten 
hoeveel honderden miljoenen kan laten 
bouwen?. Leuk voor die mensen die dat voor 
hem doen, in Alblasserdam of waar is ‘t. En 
dat de Hef voor de doorgang van dat schip 
even uit elkaar moet worden gehaald vind 
ik ook geen punt eigenlijk. Het is een fluitje 
van een cent lees ik in de krant, en hij betaalt 
het, dus waar hebben we het over.

Over schepen gesproken, enige weken 
geleden dreef er eentje stuurloos door de 
Noordzee en was het een godswonder dat 
ie niet in botsing kwam met een windmolen 
of een booreiland. Is dat niet een beetje bi-
zar? Midden op zee! Het kapitalisme viert 

hoogtij, en is in hoog tempo bezig mensen te 
vervangen door robots. Wat gaat dit beteke-
nen voor de samenleving, als iedereen straks 
thuis zit? Het is tegenwoordig al ergernis-
wekkend. Je moet eens proberen bij een 
bedrijf, de krant, gas en licht, de belasting, 
een levend iemand aan de lijn te krijgen. Je 
krijgt een bandje: “Wilt u dit, druk één, wilt 
u dat, druk twee…” en als je lang genoeg 
doordrukt en je hebt veel geluk dan krijg je 
‘n bandje dat je mag inspreken. Maakt dit 
alles het leven er nou een beetje gezelliger 
op? Ik vind van niet. Aan de ene kant vlie-
gen de miljarden door de lucht, maar als de 
buschauffeur een kwartiertje wil hebben om 
zijn boterham op te eten dan is dat “te duur”. 
Waarom laten wij ons toch zo in de maling 
nemen…? Geld, poen, mesomme, duiten, 
Sonneveld zong al: “Poen, poen, poen, poen, 
‘t zajje gedacht zijn wat je allemaal met 
poen ken doen…”
Ik lees dat Ferrari een omzet had van 833 
miljoen. Hartstikke leuk voor de Italianen 
denk je dan. ( Italianen, de uitvinders van de 
stiletto.) Maar dan lees ik even verder dat 
Goegel, je schrijft het als Google, een omzet 

had van 76 miljard! Dat is toch absurd? Als 
je bij Ferrari wegrijdt heb je tenminste ‘n 
mooie auto onder je kont. Maar wat heb je 
nou aan Goegel? En wat mankeert ze eigen-
lijk bij Radio Rijnmond? (Dit heeft niets met 
het voorgaande te maken.) Kunnen ze daar 
niet meer timen? Mijn radiowekker staat 
op negen uur. Dan wil ik wakker worden 
met het Nieuws, en niet nog een staart gelul 
horen, of nog erger, een riedel reclame, en 
dan een stem die zegt: “Het is even over 
negen…” De directeur daar verdient twee 
ton, (200.000 Euri) daar kan hij toch wel een 
goed lopend horloge voor kopen..?

“Geld doet wonderen, vooral 
assut ’n hoop is…” (Willem Parel)

Iemand liet me een grap op zijn telefoon zien. Dat moet ik trouwens wel 
bekennen, dat ik dat mis, al die grappen die mensen naar elkaar doorsturen, 
en daar zijn dikwijls heel goeie bij. Deze was niet echt top, maar wel zeer 
actueel. Hij luidde als volgt: “Er is nu ook een meldpunt voor vrouwen die 
nooit zijn lastig gevallen”. Die vond ik wel aardig.
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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

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.

                                      REO ONTRUIMINGEN

Wij ontruimen tegen lage tarieven uw huis, zolder, kelder etc.
En leveren op naar de eisen van de woningbouw

Bel 06-53 808 395 en wij komen vrijblijvend bij u langs06-16 149 21506-16 149 215

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Vliegtuigafhandelaar Aviapartner op Rotterdam 
The Hague Airport (RTHA) zoekt personeel!

Heb jij een passie voor de luchtvaart, werk je graag wisseldiensten 
(geen nachtdienst) en kun je te allen tijde RTHA bereiken?

Dan zoeken wij jou! Medewerkers Bagage; Platform; Passage en meer!
Ook kun je bij ons aan de slag als vakantiekracht.

Laagdrempelig solliciteren via vacature.nl@aviapartner.aero
Kijk voor de omschrijving op www.aviapartner.aero/jobs onder kopje The Netherlands

Open ook een wereld. 
Steun ons met uw 
nalatenschap.

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis



Ken je dit nog? 

 255   

 257   Nr.

Nr.

K

Ken je dit nog? Een bekende Rotterdamse doelman deelt voetballen uit bij de opening van een shop. 
Weet u om wie het gaat? Heeft u bijzondere herinneringen aan hem? Weet u ook bij welke gelegenheid 
deze foto is genomen? Wij zeer weer razend benieuwd of ook hier weer leuke, bijzondere verhalen, 
anekdotes en herinneringen uit voortkomen. Stuur ons uw bijdragen, zodat we ze samen met andere 
lezers kunnen delen. Dat kan door te schrijven naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.

Karel Leeuwangh: “De zanger op de foto is 
Peter Blanker, geboren in 1939 in Delfshaven. 
Hij staat op de foto met drie jongens in matro-
zenpakjes, maar welk evenement en waar het 
is, weet ik niet. Ik ben geboren in 1939 en heb 
samen met Peter op de mulo De Lijnbaan aan 
de Abtsweg in Overschie gezeten, in de jaren 
1953-’57. Hij was op school al bezig met mu-
ziek; hij speelde gitaar en schreef liedjes. Zijn 
grootste hit later was “’T is moeilijk bescheiden 
te blijven.”

John de Vries: “Peter Blanker was mijn over-
buurjongen. Ik woonde in de Eerste Schans-
straat, hoek Schans en we keken zowat bij elkaar 
op tafel. Ik werd een keer gearresteerd door de 
politie van het Marconiplein en zijn vader zag 
dat. Hij belde meteen dat ze de verkeerde had-
den, anders had ik misschien nu nog vastge-
zeten. Ze woonden boven het poortje naar de 
Voorhaven, met uitzicht op de Pelgrimskerk.”

Noortje Visser-van Biljouw: “Dit is zanger/
troubadour Peter Blanken. Hij kwam een beetje 
overeen met Boudewijn de Groot, vond ik. Toen 
ik op de 5e Nijverheidsschool voor meisjes zat, 
zo’n 50 jaar geleden, trad hij daar eens op. Hij 
woonde een tijd in de school aan de Duyststraat, 
zover ik weet vlak naast mijn geboortehuis. Wij 
woonden in de Osseweistraat. Met wie hij op de 
foto staat weet ik niet.”

Wijnand van Vliet: “Waar dit optreden is, 
weet ik niet, maar ik zie Peter Blanker, zanger 
en dichter uit Rotterdam met drie zangertjes 
van het Rotterdams Jongenskoor die optraden 

en oefenden in het stuurhuis dat lang op het 
Kruisplein stond. Zo te zien zingen ze het lied 
‘Ketelbinkie’.”

Nienke van Leur-Postma: “Die bekende Rot-
terdammer is Peter Blanker! Omstreeks 1970 
verliet ik de middelbare school vroegtijdig. Voor 
een mooie reden vind ik zelf, want ik ontmoette 
de liefde van en voor mijn leven, met wie ik in-
middels meer dan 50 jaar samen ben en waarmee 
ik zowel toen als nu graag veel tijd doorbreng. 
Alles goed en wel, vonden mijn ouders, maar 
niet meer naar school gaan betekende dat ik 
moest gaan werken, want ‘onze lieve heer hield 
geen kostgangers’! En terecht! Ik was – volgens 
de onderwijswet – te jong voor een volledige 
werkweek en daardoor verplicht een dag in de 
week de ‘Vormingsschool’ te bezoeken. Dus 
vier dagen werken op de administratie van het 
toenmalige Rotterdamse kappersimperium van 
John Postmus, die toen zes of zeven kappersza-
ken op verschillende locaties bezat, en een dag 
in de week naar een oud schoolgebouw of mis-
schien was het een oude kerk, ergens achter de 
Soetendaalseweg om daar ...ja, wat eigenlijk te 
doen? Wat moest er zonodig aan mij ‘gevormd’ 
worden? Mijn middelbare schooltijd op de Rot-
terdamse IVO school was heel leuk, met fi jne 
leraren en leuke vakken, met naast de exacte 
vakken bijvoorbeeld ook ballet en moderne dans 
of fotografi e, tekenen, vrije expressie onder 
leiding van televisie-, toneel- en stemacteur Ad 
Hoeymans.
Getrouw als ik ben, liet ik mij ‘vormen’. Ei-
genlijk bleek het wel leuk te zijn, die eendags-
scholing. Een beetje een voortzetting van hoe 

het er op mijn middelbare school aan toeging. 
Eén van de docenten was Peter Blanker, een 
heerlijk excentrieke man met veel energie, die de 
boel lekker enthousiast wist te maken met zijn 
muziek en met wie we samen zongen. Én, Peter 
introduceerde daar de fi lmcamera met VHS 
banden. Wij mochten die kostbare camera zelf 
hanteren en volgens een fi lmmanuscript, dat we 
samen met Peter produceerden, werd er uitein-
delijk een heuse fi lm gemaakt. Die lessen van 
Peter waren één van de redenen die verplichte 
schooldag tóch te blijven bezoeken en ik heb 
daar nooit spijt van gehad. Na mijn schoolplicht 
zegde ik mijn baantje bij John Postmus vaarwel 
en volgde er een bijzondere en langdurige 
periode bij het Stadstoneel Rotterdam, locatie: 
de oude Schouwburg, met o.a. actrice Josephine 
van Gasteren als artistiek leider. Maar dat is een 
heel ander verhaal. Ik moet hier natuurlijk wel 
‘Bescheiden’ blijven!”

Ada van Noordwijk: “Dit is onmiskenbaar Peter 
Blanker en ik heb een bijzonder verhaal over 
hem. Ik herinner me de zanger, schrijver en 
docent Peter als een man met een hoed of een 
zeemanspet op, met een grote witte snor en zijn 
lange witte haren meestal in een staart. Men kent 
hem vooral van het lied: ‘t Is moeilijk beschei-
den te blijven’, een Hollandse evergreen. “Dat 
lied kleeft nu eenmaal aan me, terwijl ik toch 
heel wat andere dingen gedaan heb”, zei Peter 
Blanker daar zelf over.
In 1993 waren in Rotterdam enkele tentoonstel-
lingen die een terugblik gaven op de naoor-
logse woningbouw in Rotterdam. Ook aan de 
Overschiese Kleinpolders werd ruim aandacht 
besteed. De bijdrage van Overschie bestond uit 
een Kijk op de Wijk-project met een gidswan-
deling door de wijk, een foto-, teken- en een 
schrijfproject. In de Overschiese krant, die toen 
nog ‘Overschie Uw Stad’ heette, stond een 
oproep om mensen te vinden die wat over Over-
schie konden schrijven. Die verhalen zouden 
onder leiding van docent literaire vorming Peter 
Blanker gebundeld worden. Ik had daar wel oren 
naar, maar was bang dat er alleen oude mensen 
op af zouden komen en ging daarom niet naar de 
eerste bijeenkomst in de buurtwinkel van BOOS, 
in de Van Noortwijckstraat. Ook naar de tweede 
bijeenkomst ging ik niet, maar ik las daarna dat 
men nog steeds schrijvers zocht. Schoorvoetend 

bezocht ik daarop de derde sessie en vond daar 
Peter Blanker met inderdaad enkele oudere men-
sen die al wat geschreven hadden. Peter vroeg 
mij enkele verhalen te schrijven, die de week 
erop behandeld zouden worden, dus ik ging in 
spanning naar de volgende zitting. Mijn verhalen 
waren gekopieerd en uitgedeeld en iedereen had 
ze gelezen. Men kon commentaar geven en/
of correcties voorstellen. Alleen Peter had wat 
aan te merken en las de betreffende zin op. In 
zijn ogen stond er een komma verkeerd, maar 
toen ik de zin zèlf voorlas, bleek de gewraakte 
komma tòch op de goede plek te staan, waarop 
mijn verhaal werd goedgekeurd voor plaatsing. 
Peter vroeg me later waarom ik pas zo laat op 
de cursus was gekomen. Ik was blij met zijn 
complimenten en fi etste verheugd terug naar het 
Blankenburgerpark waar ik destijds woonde. De 
verhalenbundel kreeg de titel: ‘Kleinpolderse 
vertellingen’. Er werden 750 boekjes gedrukt en 
het eerste exemplaar werd feestelijk overhandigd 
in Buurthuis ‘De Brandaris’ in de Van Noort-
wijckstraat, aan Dick Liefhebber, lid van het 
dagelijks bestuur van deelgemeente Overschie.”

Chris Bezooijen: “Ken je dit nog? nr. 255 toont 
Peter Blanker tijdens een van zijn optredens. 
Mijn herinneringen aan Peter zijn uit de begin-
periode van zijn carrière. Volgens mij zat hij kort 
in het cabaretgroepje van Sies Hofman (mijn 
klasgenoot op de mulo aan de Taxusstraat in 
Kralingen) in de jaren vijftig, toen op de AVRO-
radio de jeugdafdeling Minjon was opgericht, 
waarin jongeren een eigen radioprogramma 
konden maken, uitgezonden onder de titel Op de 
Jonge Golf…! Sies was een van die jongeren. 
Destijds schreef ik teksten voor hem. Peter had 
interesse en vroeg mij om een liedjestekst; de 
titel daarvan was De Knop van de Deur kent 
Vele Handen. Hij zong het geregeld als solist 
met gitaar in ‘t Roefje, onder  Heinekens Hoek 
op het Stadhuisplein. Later bleek ik hem als 
‘aangetrouwde’ neef te mogen beschouwen: 
want mijn vrouw Cily Immers is een regelrechte 
nicht van Peter! Wij hebben Peter zo nu en dan 
ontmoet natuurlijk, meest tijdens een optreden. 
De laatste keer bij boekhandel Donner op de 
Coolsingel, toen Peter zijn autobiografi e Eigen 
weg  presenteerde en signeerde. Bij die gelegen-
heid heb ik hem gefotografeerd, zittend achter 
zijn signeertafel (zie voorpagina)

 ‘T is moeilijk bescheiden te blijven’   
en je dit Nog nummer 255 was weer een feest der herkenning. De trou-
badour op de foto is Peter Blanker. Velen kunnen zich hem nog goed 
herinneren. Lees maar!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

ABOVO Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitbaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

ELLEN VERKOELEN COLUMN
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Ellen Verkoelen is
Fractievoorzitter en 
lijsttrekker van 50PLUS 
Rotterdam. 

���������

Serge Cariou 
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Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN IN DE REGIO

Wij zijn er voor iedereen die waarde hecht 
aan een persoonlijke, kwalitatieve uitvaart. 
Ongeacht afkomst, overtuiging, religie of levensbeschouwing. 
Wij passen elke uitvaart aan naar uw wensen, tradities en rituelen. 

Meer weten over de uitvaart die bij u past?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/regiospeler 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.



Ik wil aan een goede vriend 
een schilderij nalaten met 
een waarde van € 10.000. Ik 
zou het jammer vinden als 
hij vanwege de erfbelasting 
het schilderij moet weigeren. 
Heeft u een oplossing?

Wanneer iemand een erfenis of een 
legaat ontvangt uit een nalatenschap, 
moet over de verkrijging aangifte 
erfbelasting worden gedaan, wanneer 
hetgeen verkregen wordt een grotere 
waarde heeft dan de vrijstelling voor 
de erfbelasting. Is er in het testament 
een executeur benoemd, dan moet 
deze die aangifte verzorgen. Is er 
geen executeur benoemd, dan mag 
de ontvanger het zelf doen. Meestal 
gebeurt dit overigens door één van de 
erfgenamen namens de anderen (en 
dat is ook raadzaam), zodat op basis 
van dezelfde cijfers voor een ieder 
aangifte wordt gedaan. De vrijstelling 
erfbelasting voor uw vriend bedraagt 
in 2022 € 2.274. Er zou dus over 
zijn legaat aangifte moeten worden 
gedaan. Het bedrag boven vrijstelling 

bedraagt € 7.726 en de verschuldigde 
erfbelasting die u vriend over zijn 
legaat moet betalen is € 2.318.

Om te zorgen dat uw vriend uw 
legaat, ondanks de erfbelasting, kan 
aanvaarden, heeft u twee opties. Of 
u legateert ook de verschuldigde 
erfbelasting aan uw vriend of u lega-
teert het schilderij vrij van rechten en 
kosten. Legateert u een extra bedrag 
aan uw vriend, dan neemt de waarde 

van zijn totale verkrijging toe en dus 
ook de verschuldigde erfbelasting. 
De waarde van het legaat wordt voor 
uw vriend dan dus € 12.318. De 
verschuldigde erfbelasting wordt door 
het extra bedrag ook iets hoger: € 
3.695, waardoor u uw vriend eigenlijk 
weer nog wat meer zou moeten laten 
verkrijgen om de hogere erfbelasting 
te kunnen betalen, maar dan is er 
weer een beetje meer erfbelasting 
verschuldigd etcetera. Dit verhaal gaat 

oneindig door en zo lukt het dus nooit 
de verschuldigde erfbelasting volledig 
te legateren. 

De tweede optie is daarom prakti-
scher: het schilderij vrij van rechten 
en kosten te laten verkrijgen. Voor 
deze vorm heeft de wetgever een 
rekenmethode bepaald om het 
‘Droste-effect’ van de eerste situatie 
te voorkomen. Bij erven vrij van recht 
trekt u de oorspronkelijke erfbelas-
ting (€ 2.318) van de waarde van het 
legaat af en deelt u het verschil (€ 
7.756) door 0,7. Het getal dat daar 
uitkomt (€ 11.037) vermenigvuldigt 
u met het belastingtarief van 30% en 
u weet hoeveel erfbelasting verschul-
digd is: € 3.311. De verschuldigde erf-
belasting wordt, door vrij van recht te 
laten verkrijgen, uit de nalatenschap 
betaald. Dit lijkt ingewikkeld, maar 
op de site van de Belastingdienst staat 
een formule waarmee u dit zelf kunt 
berekenen. Komt u er niet uit, dan 
helpen wij u graag op weg. 

Nog een mogelijkheid zou overigens 
kunnen zijn dat u hem nu al een 
bedrag schenkt ter grootte van de erf-
belasting die hij later verschuldigd is. 
De vrijstelling erfbelasting is in 2022 
€ 2.274; dat komt mooi overeen.  

 Vrij van rechten erven    
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Schenken voor overlijden
Om fi scaal voordeel van grote schen-
kingen voor overlijden te voorkomen, 
kent de Successiewet de zogenoemde 
180-dagen regeling. Deze regeling 
bepaalt dat, wanneer iemand 180 
dagen voor overlijden van de overle-
dene geschonken heeft gekregen, die 
schenking meetelt bij de erfenis. Snel 
voor overlijden nog grotere bedragen 
schenken om het 20% of 40%-tarief 
te vermijden, heeft dus voor bespa-
ring van erfbelasting geen zin. Het 
hogere tarief geldt, als een erfgenaam 
meer ontvangt dan de bovengrens van 
de eerste belastingschijf erfbelasting 
van € 130.425 (2022). Heeft u ge-
schonken gekregen, maar bent u geen 
erfgenaam dan wordt de schenking 
toch als erfenis behandeld. Is er al 
schenkbelasting betaald over de 
schenking, dan kan die bij de aangifte 
erfbelasting worden teruggevraagd 
of verrekend met de verschuldigde 
erfbelasting.

Lijfrente in de erfenis
Krijgt de langstlevende partner of 
echtgenoot/ote een partnerpensioen 
of nabestaanden lijfrente vanwege het 
overlijden, dan is dit niet belast voor 
de erfbelasting. Wel verlaagt de con-

tante waarde van dit pensioen of lijf-
rente de vrijstelling erfbelasting; im-
puteren noemen we dat. Een partner 
heeft in 2022 voor de erfbelasting een 
vrijstelling van € 680.645. Hoeveel er 
geïmputeerd moet worden, hangt af 
van de leeftijd van de langstlevende; 
hoe jonger, hoe meer. De berekening 
is als volgt: u neemt het jaarbedrag 
aan pensioen/lijfrente maal de verme-
nigvuldigingsfactor die afhankelijk is 
van de leeftijd. Op het product mag 
30% belasting worden afgetrokken en 
de helft van het verschil moet worden 
geïmputeerd. Krijgt de langstlevende 
partner van 68 jaar een pensioen of 
lijfrente van € 20.000 bruto per jaar, 
dan moet er € 56.000 op de vrijstel-
ling in mindering gebracht. (€ 20.000 
x 8 min 30% belasting, gedeeld door 
2). Er blijft altijd een minimale vrij-
stelling over. Gaat het om hele grote 
pensioen- of lijfrentebedragen, dan 
blijft er dus – ondanks het imputeren 

– in 2022 altijd een vrijstelling van € 
175.837 bestaan.

Schenken en het buitenland
Wilt u schenken aan iemand in het 
buitenland, dan is voor die persoon 
de Nederlandse wetgeving van 
toepassing, ondanks dat de ontvanger 
in het buitenland woont. Schenkt 
iemand die in het buitenland woont 
aan iemand in Nederland, dan is 
de wetgeving van het land van de 
schenker van toepassing. Maar woont 
die persoon minder dan tien jaar niet 
(meer) in Nederland dan heft Neder-
land ook schenkbelasting wanneer de 
schenking groter is dan de vrijstel-
ling. Mocht er vanwege de nationale 
wetgevingen toch tweemaal over 
hetzelfde geheven worden, dan zullen 
verdragen of het Besluit voorkoming 
dubbele belasting vrijwel in alle 
gevallen uitkomst bieden.  

Uit de praktijk 

Er zijn testamenten die de langstle-
vende partner bij het overlijden van de 
eerste partner de gelegenheid geven 
een keuze te maken uit een aantal 
opties. Die opties zien dan meestal 
op het voorkomen of beperken van 
erfbelasting. Het probleem van deze 
keuze- of combinatietestamenten, is 
dat u dan wel moet kunnen uitrekenen 
wat nu en later het meest gunstig is. 
Is er in het testament geen deskundige 
als executeur benoemd, dan kunnen 
erfgenamen verdwalen in de moge-
lijkheden en uiteindelijk niet de juiste 
keuze maken. Uiteraard afhankelijk van 
de (fi nanciële) situatie van degene die 
een testament laat maken, adviseren 
wij bij voorkeur meer overzichtelijke 
testamenten, waarbij, ook als er bij het 
overlijden van de eerste partner geen 
keuze wordt gemaakt, in elk geval zo 
min mogelijk erfbelasting verschuldigd 
is. En als het toch ingewikkeld moet 
worden, zorgen we er in elk geval voor 
dat u ook begrijpt wat er staat. Door 
rekening te houden met de wensen van 
onze klanten en de mogelijkheden wel 
te noemen, maar niet standaard ‘uit de 
kast te trekken’, helpen we hen beter 
dan door hen op te zadelen met allerlei 
ingewikkelde constructies die mogelijk 
erfbelasting besparen, maar die de 
rekening van de adviseur of executeur 
doen oplopen. Krijgt u te maken met 
een combinatietestament, dan helpen 
wij u uiteraard graag bij het maken van 
de juiste keuze en gaan we voor u aan 
het rekenen. Andere vraag? Bel of mail 
ons: 010-3130823 of info@akto.nu.  

?

Eet slim  Tegenwoordig kunnen 
we het hele jaar door seizoens-
groenten en -fruit kopen. Voor uw 
portemonnee (en het milieu) is het 
echter verstandiger de groente te 
kopen en de echte slimmeriken 
vriezen de seizoensgroente in (of 
wecken) voor later. Bovendien 
helpt u naast uw portemonnee het 
milieu. 

Korting op de hypotheek
Nu de prijzen van de woning sterk 
gestegen zijn, is ook de verhouding 
waarde – woning/hypotheek anders 
dan toen de hypotheek werd afge-
sloten. Het risico voor de banken is 
daarmee ook kleiner en ze zouden 
de risico-opslag van de rente er dus 
af kunnen halen. Sommige banken 
doen dat automatisch; bij anderen 
moet u er om vragen. Neem voor 
een mogelijk rentevoordeel eens 
contact op met uw bank.

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



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 februari 2022    pagina 8   

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)

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

‘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

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht)

MOBIEL SURVEILLANT  
OCHTEND | 15-20 UUR PER WEEK

M/V

Ben jij nog vol energie en is thuis zitten niks voor 
jou? Dan is deze baan voor een paar ochtenden per 
week jou op het lijf geschreven!

Veiligheid begint bij jou. Als mobiel surveillant loop je controle-
rondes bij bedrijfspanden en rijd je rondes op industrieterreinen. 
Bij een alarmmelding ben je met de bedrijfsauto altijd snel ter 
plaatse om de veiligheid te garanderen. In deze zelfstandige 
functie staat veiligheid altijd voorop. Trigion is niet voor niets 
‘de veilige keuze’.

Ben jij 50-plusser of al met pensioen? Dat is voor ons geen 
probleem! Ook dan gaan we graag met je in gesprek. Solliciteer 
direct! Stuur een e-mail naar recruitmenttrigion@facilicom.nl
of ga naar werkenbijfacilicom.nl/nl/nl/mobielesurveillance

Vacature omgeving Rotterdam en Den Haag

  

 
 

 

  

   

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 € 4295,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

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
€ 6,9510 kilo

Bildtstar    
AKHUIS 

Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
ESLOTEN  

    
Bel 0180-820244

€ 6,00
Frieslanders    

Heb jij een PGB en zoek je een vriendelijke 
en deskundige verzorger? 
Of ben je mantelzorger en zoek je hulp voor 
een familielid? Ik help je graag als verpleeg-
kundige. We zijn er ook voor je administratie 
of huishoudelijke hulp. 
Op basis van vrijheid en zonder mondkapjes. 

Bel Myrjam, Werner, of Richard op 06 8546 5851
Mailen kan ook:  info@goodcare.nu

Ook een 
Oud-Rotterdammertje plaatsen? 



Ik stapte een keertje over op zo’n 
coaster en de kapitein zei me gelijk: 
“Neem effe over, ik moet dringend 
naar de machinekamer om een andere 
luchtfles te openen.” In ’t Duits dus. 
Dat vond plaats voor de Binnenhaven 
ongeveer  Oké, ik stuurde langzaam 
naar de kade in de ebstroom en toen 
we er goed voor lagen, wilde ik op 
achteruit het schip stilleggen (Er was 
één matroos aan boord. Die had ik 
naar het voorschip gestuurd). Maar de 
motor was daar nog niet klaar voor. 
Ik hoorde de kapitein iets schreeuwen 
als: ”Effe wachten.” Het ging erg 
langzaam en ik gaf die matroos op 
het voorschip een sein dat hij zo snel 
mogelijk een tros moest gooien om 
het schip af te stoppen. Nou, dat fikste 
hij even keurig. Toen de kapitein riep: 
“Ja, je kan op achteruit.”
Ik ben later twee of drie keer met 
hem meegevaren naar Frankrijk en 
overgestoken naar Engeland. Later 
ook naar Denemarken en het mooie 
was, ik miste die matroos, maar hij zei 
me dat die knul vakantie had, omdat ik 
hem verving. Dus wij voeren het schip 
met z’n tweeën.

Slechte lading
Later ging ik nog eens mee naar 
Frankrijk, maar ik stond aan het roer 
en was alleen in de stuurhut, onderweg 
naar Dieppe. Het schip ging uit koers 
als het door een golf werd opgetild, 
maar ik kon draaien wat ik wilde, de 
reactie kwam veel te laat. Dat zei ik 
hem ook en als antwoord kreeg ik dat 
hij het wist en na deze reis zou hij 
naar de werf gaan. Ik ben later naar de 
stuurmachine wezen kijken en schrok. 
Er ontbraken flinke stukken van de 

tanden en ook hele tanden, vandaar 
dat hij zo slecht stuurde. “Ja, ik spaar 
en wil een groter schip kopen”, zei de 
kapitein. Ik bleek de derde man aan 
boord te zijn en die andere man was 
een Griek die pas voer. We kregen 
in Dieppe gezaagde boomstammen 
voor in het ruim, maar er bleven nogal 
wat pakken op de kade liggen en die 
moesten ook mee. Dus ruim dicht 
en de havenarbeiders laden, zonder 
groot en klein te zien, zo op ruim. Dat 
was me in het ruim ook al opgeval-
len. Zoals de planken naar beneden 
kwamen, zo werden ze neergelegd, 
niets aangepast aan de ruimte. Wat 
een slechte lading! Vooral vanwege de 
stabiliteit en met die slechte besturing 
was ik benieuwd hoe het schip zou 
sturen en reageren. Die Griek moest 
sturen van de kapitein. Ik bleef op de 
brug en hield hem in de gaten. Het 
werd donker, we staken de “routes” 
over en het sturen ging bereslecht. Ik 
zat op de kaartentafel en keek op een 
gegeven moment naar stuurboord. 
Gatver, daar kwam een flink schip aan 
en ik zei tegen de roerganger: “Hard 
bakboord!” Nee hoor, hij keek alleen 
maar om naar mij. Ik gaf hem een 
flinke duw, zodat hij achter het roer 
weg was en gaf vol bakboord roer. Het 
schip reageerde naar behoren en we 
draaiden weg van het van stuurboord 
komende schip. Ik liet de Griek weer 
sturen, maar zei hem wel dat als ik 
iets riep over roer geven, dat hij dat 
dan direct moest volgen. Dat beloofde 
hij. Hij was ook geschrokken en de 
kaptein zei de volgende morgen: “Wat 
was er loos?”
De kapitein kookte elke dag en was 
een goeie kok. Hij kookte elke dag 

met uien, haha.

Ketelpak
Na bezoek aan de werf ging ik weer 
mee. Hij kwam, met z’n vrouw aan 
boord, uit Duitsland, waar hij rollen 
staal voor Dagenham in Engeland 
geladen had. Ik stapte aan de Stiel-
tjeskade aan boord en zag verder geen 
bemanning. Eigenlijk lette niemand 
daar op. Wel in het Kielerkanaal. Daar 
vroeg de kapitein mij een ketelpak 
aan te doen en zo nu en dan aan dek 
te gaan als er Wasserschutzpolizei aan 
de wal liep.
We vertrokken met mij aan het roer. 
Ik deed het graag en nu het schip 
beter stuurde, was ik daar blij mee. De 
zeekaart lag achter me op tafel, dus 
zodra we buitengaats waren keek ik 
even, want een koers had de kap me 
niet gegeven. Hij vertrouwde erop dat 
ik dat zelf deed. Mijn ervaring met de 
zee oversteken naar de UK, Kanaalei-
landen, Denemarken enzovoorts had 
ik echter alleen op het ‘Kraaienest’, 
een zeiljacht, ervaren.

Slechter weer
We kregen slechter weer en de Rolf 

begon flink te slingeren. Ik hoorde 
op een gegeven moment steeds een 
bonk. Na een poosje werd dat erger. 
Ik riep de kapitein, die het al gehoord 
had en de reden wist. De rollen staal 
waren niet voldoende met hout tussen 
die rollen vastgezet, dus er zat ruimte 
tussen en die werd steeds erger. De 
kap besloot naar het ruim te gaan en 
te zien wat hij kon doen. Nadat hij een 
paar luiken weggehaald had, zag hij 
de ellende en ging naar het kabelgat 
waar reserveluiken lagen. Hij sjouwde 
er een paar naar het gat en mikte die 
tussen rollende rollen in de hoop dat 
ze goed vielen. Hij haalde er nog een 
paar, deed hetzelfde en ik zag hem 
de luiken terugleggen. Hij zei dat het 
voldoende gelukt was, waarop ik zei: 
“Je vertelde dat je in Duisburg al zei 
dat de latjes die de arbeiders ertussen 
gooiden veel te weinig en te dun wa-
ren.” Als antwoord kreeg hij ”Als het 
je niet bevalt ga je maar, voor jou een 
ander.“ Ja, hij wilde een ander schip, 
dus dat werd het niet hè. Hij voer wat 
hij maar kon varen; geen rust, geen 
vakantie.

Bonen
De rollen werden gelost en we kregen 
een soort bonen in het ruim, los 
gestort. Er was geen scheiding in het 
ruim in het midden, dus bonen los 
storten was niet goed. Er werd doorge-
laden en ik vroeg of ze bereid waren 
de toplaag in zakken te doen. Alleen 
met hulp van de kapitein deden ze dit. 
Ik hielp ook mee. Hij had hier zelf ook 
al aan gedacht, maar niet verwacht dat 
ze dat wilden doen. Eerlijk gezegd viel 
het mij ook mee, maar ja, als er iets 
met het schip zou gebeuren door zo’n 
belading krijg je daar in Engeland 
gedonder mee. Verzekeringsmaat-
schappijen zijn ook niet gek. Die 
geven in eerste instantie de kapitein de 
schuld. Maar als die zou verklaren dat 
er was geweigerd de toplaag in zakken 
te doen, dan zou er meer volgen, ook 
voor de cargadoor.
Ik ben nog één reis met hem mee 

geweest, maar dat was wel de laatste. 
Waarom? Hij riskeerde teveel, omdat 
hij mij als bemanningslid zag en dat 
was ik niet, hoewel ik me wel zo 
gedroeg aan boord. Ik wilde geen 
passagier zijn, maar bemanningslid 
ging me te ver. De Rolf had sinds kort 
een stuurapparaat, ook met een lange 
draad, zodat hij zelfs aan dek kon 
ingrijpen indien nodig.

Aanvaring
Na Hoek van Holland en op koers naar 
Duitsland had hij de automaat inge-
steld, zodat hij effe rust kon pakken. 
Later vertelde hij me dat hij wakker 
geschrokken was door geschreeuw, 
waarna hij mensen aan dek van 
lichtschip Texel zag staan en zwaaien, 
want hij was er met de Rolf aan 
stuurboordzijde langs geschaafd. En 
nu was hij bang later in het Kielerka-
naal aangehouden te worden door de 
Wasserschutz. Hij wist dat dit feit hem 
een tijd het kapiteinschap zou kosten 
en vroeg of ik bereid was die taak over 
te nemen. Nou, ik had die bevoegd-
heid niet en ik zat bij de Rivierpolitie 
en had het daar prima naar m’n zin. 
Achteraf was die angst voor niks; de 
bemanning van het lichtschip had hem 
niet laten vervolgen. De Rolf had aan 
die zijde bij het achterschip verfscha-
de, dus net geschampt. Boffert. Ik heb 
hem hierna niet meer gezien, wellicht 
had hij een ander schip, maar bij de 
twee bruggen kwam hij dus niet meer.

IJs breken
Wat anders. In de winter van 1963 
vroor het flink. Er dreven zelfs schot-
sen in de rivier en in de Rijnhaven en 
Maashaven lag het dicht. Ik ben daar 
op een gegeven moment met onze 
sleepboot, de P7, heen gevaren om het 
ijs te breken. Dat ging gemakkelijk, 
de P7 was zwaar en je liet de kop op 
het ijs komen dat daardoor gelijk brak, 
maar er was amper nog vaart.

A.M. Kraaijenbrink
aad.kraaijenbrink@gmail.com

Avonturen aan boord van Duitse coaster
Ik voer en werkte bij de Rotterdamse Rivierpolitie vanaf eind 
’62 en wij hadden best veel te maken met de Stieltjeskade. Veel 
coasters op weg naar bijvoorbeeld Duitsland maakten voor de 
brug vast om in te klaren, waarbij niet alleen de douane, maar 
wij ook aan boord kwamen voor de bemanningslijsten. Het afme-
ren net voor de brug was voor stroom, dus vloed, niet gewenst. 
Er stond met vloed best een flinke stroom en om dan naar die 
muur te draaien... liever niet dus.
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Aad Kraaijenbrink werkte in Rotterdam bij de rivierpolitie

De Wasserschutzpolizei hield het scheepvaartverkeer op rivieren en in havens in de gaten
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer 
verschillende veilingen waaronder een Kunst-  
& Antiek, Design en een Juwelen & Horloges 
veiling. Ook uw objecten veilen we graag.
 
Neem gerust contact op met onze deskundige 
medewerkers. Zij beoordelen geheel vrijblijvend 
of uw objecten geschikt zijn voor veiling en 
hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

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

Aixam, Ligier en Microcar. De nieuwste modellen 
staan voor u klaar in onze vernieuwde showroom.
Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!

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

Vollebregt brommobielen - Edisonlaan 30, Bleiswijk - ligierstore.nl 
info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18

• Dealer van de drie grootste merken
• Geheel vernieuwde showroom
• Grootste en breedste assortiment brommobielen
• 1x per jaar gratis haal- en brengservice 

(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

45

      Al meer dan 

20 jaar een begrip in 

Zuid-Holland en omstreken!

Voor alle Ligier, Microcar en Aixam rijders

bij uw jaarlijkse onderhoudsbeurt

3 jaar lang
Gratis haal en breng service

Bij inlevering van deze bon

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
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In 1961 kreeg ik een oproep dat ik mij 
moest melden bij het tweede depot 
Infanterie in Blerick, bij Venlo. Ik was 
eerst naar de kapper geweest voor 
een kort kapsel en mijn oudste broer 
bracht mij naar het station. Ik nam de 
trein naar Venlo. Daar aangekomen 
liep ik met een groep richting de ka-
zerne en meldde mij aan in de kantine. 
Toen kwam een man binnen met een 
mooi uniform en sterren op zijn kraag. 
Het eerste wat hij zei, was: “Vanaf 
nu staat u onder de krijgstucht.” Wat 
dat zou inhouden merkten wij snel: 
luisteren en je mond houden.

Enge man
Er kwam een man op ons af. Hij bleek 
een sergeant te zijn. Een heel enge 
man. Hij nam ons mee naar een ander 
gebouw. Hier werd onze slaapplaats 
aangewezen; een stapelbed en ik kreeg 
het onderbed toegewezen. Mijn bo-
venbuurman kwam uit Breda en was 
een liefhebber van alcohol. Naast ons 
bed stond een kledingkast. We moes-
ten de volgende dag kleding ophalen 

in een magazijn. Alles legergroen 
en twee maten: te klein of te groot. 
We namen alles mee naar de kamer 
en moesten alles netjes opvouwen. 
De volgende dag kregen wij les in 
exercitie. Netjes lopen in de rij naar 
de eetzaal.

Kleineren
Eén keer in de week kregen wij 
zwemles in Venlo. Dat was voor mij 
geen succes. Ik was een keer bijna 
verdronken in de Maashaven en sinds 
die tijd had ik waterangst als ik geen 
grond voelde. Mijn maatjes hadden er 
lol in mensen onder te duwen.
Bij ons waren enkele stagairs inge-
deeld, die een opleiding volgden in 
Weert als kort verband vrijwilliger. Zij 
werden daar sergeant. Ze konden in de 
burgermaatschappij geen baan vinden 
en hadden er plezier in de jongens te 
kleineren. Het waren geen vrienden 
van mij. Zij kregen na verloop van 
vier jaar een zak geld mee. Meer 
dan wij. Van de een gulden per dag 
moesten wij tien cent sparen voor na 

onze diensttijd. Ook moesten wij ka-
merwacht spelen. Ik had kamerwacht 
en had alles schoongemaakt, ook de 
hanglampen. Toen kwam de enge 
sergeant met witte handschoentjes 
alles controleren. Hij kon niets vinden. 
Ik moest even naar het toilet en liet de 
deur van mijn kast open staan en toen 
nam hij wraak. Hij maakte mijn kast 
leeg en gooide alles op de grond, die 
engerd. Ik moest weer alles opvou-
wen. De smeerlap zag dit lachend aan.

Bivak
We gingen ook op bivak. Wij werden 
gedropt op een oud vliegveld buiten 
Venlo en moesten in het aardedonker 
teruglopen. Er werd een lichtkogel 
afgeschoten, zodat wij de goede kant 
zouden opgaan. Na aankomst moesten 
wij ons tentje opzetten en een schut-
tersputje graven. Geen hobby van 
mij, zodat ik laat klaar was. Maar de 
volgende dag was ik snel klaar met het 
dichtgooien. Mijn putje was niet diep! 
Er kwam een auto met ontbijt en kof-
fie. Het ei van het ontbijt gebruikten 

wij als handgranaat: groen en hard!

Wachtlopen
Op een dag moest ik wachtlopen bij 
een gebouwtje zonder communica-
tiemiddelen. De wachtcommandant 
kwam langs en vroeg: “Noem de con-
signes.” Wist ik veel. Ik wilde eerst 
vragen: wil je morgen terugkomen? 
Maar hield wijselijk mijn mond dicht.
Ook de jongens uit Weert vonden het 
leuk ons te kleineren. Ik moest hun 
kamer vegen en hun bed opmaken. 
Voor het weekend hielden zij wapen-
inspectie. Volgens hen zat mijn loop 
vol met zand. Mijn wapen had nooit 

zand gezien… Hierdoor moest ik een 
trein later nemen van hen. Dat over-
kwam nog een knaap. Wij liepen naar 
de achteruitgang en klommen over het 
hek. Hierdoor waren wij nog eerder op 
het station dan de groep. Het was of 
zij water zagen branden!
Na twee maanden kwam een eind aan 
onze opleiding bij de stoottroepen. Ik 
werd overgeplaatst naar Kampen voor 
een opleiding voor militaire adminis-
tratie. Wij gingen met vier personen 
met een lange treinreis naar Kampen.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Onze sergeant was een smeerlap
In 1960 kreeg ik een oproep voor de keuring voor militaire dienst. Ik moest mij melden op de Ma-
thenesserweg in Rotterdam. Daar had ik ook een onderhoud met majoor Nix, die wilde weten hoe 
ik tegenover de dienstplicht stond. Ik had een en ander gehoord van mijn een jaar oudere broer. 
Hij was ingedeeld bij de cavalerie in legerplaats Oldebroek, bij Zwolle. Hij was chauffeur van een 
ritmeester. Ik vertelde dat ik er positief tegenover stond, maar wel bezig was met mijn carrière. 

De bivaktentjes

Bekijk de foto aandachtig. Twee 
oudere heren, die elkaar wat over-
handigen, pal voor het café van Jaap 
van Gorkum. Maar wat? Daar komt 
de onschuldige ‘voyeur’ niet achter. 
Het lijken wel twee vooroorlogse 
geheimagenten. Het komt een beetje 
geheimzinnig over. Wij zullen NOOIT 
weten wat daar op straat gebeurt. De 
foto dateert van circa 1937 en werd 
genomen door een onbekend gebleven 
fotograaf. De plek? Kruisstraat 2a-b. 
Ik kreeg de foto in 1997 cadeau van 
Cees Zevenbergen, destijds adjunct-
directeur van de Gemeentelijke 
Archiefdienst Rotterdam. Cees schonk 
mij de foto, omdat hij toen al wist 
dat ik van plan was de Rotterdamse 
cafégeschiedenis te gaan beschrijven. 
Uiteraard plaatste ik de fraaie fotoprint 
in mijn eerste boek ‘Rotterdamse Ca-
fés’, uitgekomen in 2005. Grappig om 
de tarieven te lezen op de winkelruit. 
Een glas luxe jenever kostte 17 cent en 
een kop koffie deed een dubbeltje. Dat 
is heel wat anders dan de 2,75 euro, 
oplopend tot 3,50 euro van tegenwoor-
dig. In grote letters lezen wij: Café 

Station D. P. Toch was dit NIET het 
ultieme stationscafé. Dat was namelijk 
het ‘Stations-koffiehuis’, gevestigd 
op de hoek Kruiskade/Stationsplein. 
Maar goed, het cafeetje zat wel vlakbij 
het station. Dankzij de crisistijd kende 
onze stad anno 1937 rond de duizend 
cafés. Een heel verschil met 1930, 
toen wij in onze stad 1400 kroegen 
konden tellen. Rotterdam was toen 
landelijk absoluut koploper wat betreft 
aantal cafés. Alleen al langs de Schie-
damsedijk konden vele drankzuchti-
gen in 80 (!) etablissementen terecht. 
Veel van deze kroegen zijn beschre-
ven. Terugkomend op het fotobeeld. 
Zonder beide heren, was het een 
tamelijk saai plaatje geworden. Maar 
verdorie, plots, net op het moment dat 
de sluiter van het fototoestel opent en 
sluit, staan daar die twee snuiters pal 
voor het cafeetje, met iets onduide-
lijks. Hoe curieus dat wij daar thans, 
85 jaar later, nog steeds getuige van 
kunnen zijn.

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

Café Van Gorkum
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Rotterdam vanuit de 
wolken

Nog steeds verkrijgbaar, 
want inmiddels al toe aan 
de derde druk: Rotterdam 
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met lucht-
foto’s van het Rotterdam van 1950 tot 1950, gemaakt door de 
beroemde fotograaf Bart Hofmeester, die in 2001 overleed. 
Driehonderd pagina’s met 350 foto’s met toelichting. Een genot 
om door te bladeren, te lezen en bekijken!

Wat zeggie!?

Wim van der Klein is een geboren 
verhalenverteller. Zijn korte verhalen 
verschijnen regelmatig in De Oud-
Rotterdammer.. Als geboren en 
getogen Rotterdammer neemt hij de 
lezer mee naar het Rotterdam van 
zijn jeugd. Met droge humor kijkt 
hij terug op zijn avonturen in de 
straten van zijn stad, de jongensschool en de eerste, voorzich-
tige verkenningen op liefdesgebied. Ook kleurrijke anekdotes 
over het leven op de vrachtwagen passeren de revue. Zijn korte 
verhalen zijn vaak een bron van herkenning.. Een verhalenbun-
del die u niet mag missen. 

Samen
Vormgever Remco Lange heeft 
een prachtig boek over Rotterdam 
uitgebracht. Negen Rotterdamse 
schrijvers en negen fotografen ge-
ven hun visie op de stad. ‘Samen’ 
is een bijzonder luxe uitgave op 
schitterend papier en prachtige 
harde omslag.. Echt een boek voor 
Rotterdam-lovers, dat vanwege de kleine 
oplage een waar collectorsitem zal worden.

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.

De Oud-Rotterdam-
mer Koffiemok
Helemaal nieuw! De 
enige echte ‘De Oud-
Rotterdammer Koffiemok’ voor een lekker bak-
kie pleur. Een uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

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.

   
Het Rotterdams ABC

Rotterdammers? Mooiste volk ter 
wereld! Het Rotterdamse taaltje? 
Klinkt ook al zo lekker. Dat 
blijkt wel uit de bonte verzame-
ling typische woorden die veel 
gebruikt worden door Rotter-
dammers. Herco Kruik maakte 
er een klein woordenboek van 
met daarin het mooiste wat de Rotterdamse woordenschat te 
bieden heeft. Leve het Algemeen Beschaafd Rottûdams!

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.

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

Hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rotter-
damse Hand in Handdoek! Uitgevoerd in groen-wit-groen, net 
als z’n maatje de Natte T-Doek (ook nog steeds te bestellen). 
De kleuren van de Rotterdamse vlag dus. De handdoek is 40 
bij 60 centimeter en is van 100 procent katoen. Met ophanglus. 
Een origineel cadeau voor de echte Rotterdammert!

€ 39,95
€ 17,95

€ 45,00

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

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.

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
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
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 45,00
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 22 februari 2022

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   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:
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Boom roos vis, over leren lezen en leesplezier
  Leesplezier staat centraal 
in de tentoonstelling 
‘boom roos vis, over leren 
lezen en leesplezier’. In 
het magische Letterbos 
met levensgrote illustra-
ties is van alles te beleven: 
je kunt er lezen, voorge-
lezen worden, boeken 
ontdekken, deelnemen aan 
een ‘next-level’ speurtocht 
en proberen te ontsnappen uit De Griezelbus-escaperoom! En natuurlijk zijn er 
heel veel boeken. Vrolijke, spannende, avontuurlijke, romantische en enge: je 
vindt ze allemaal in het Onderwijsmuseum! In de voorjaarsvakantie is er voor 
kinderen van alle leeftijden van alles te doen en te beleven in het Onderwijsmu-
seum. Ga aan de slag met je eigen letterpaspoort in het Letterbos (4 tot 8 jaar) 
of doe de supertoffe speurtocht met de Griezelbus-escaperoom (9-15 jaar)! 
Elke dag zijn er allerlei toffe spelletjes en knutselactiviteiten in het LetterLAB en 
kun je leuke workshops volgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van onzichtbare inkt 
maken? Of dansend een verhaal vertellen? Kijk en reserveer via https://www.
onderwijsmuseum.nl/activiteiten (zie ook elders op deze pagina).

Leren bridgen bij Bridgekring 1935
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 spelregels, 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. Wel moet je het eerst leren. Bridgekring 1935 
houdt binnenkort weer een beginnerscursus. Voor informatie: kijk elders op 
deze pagina.

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

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden 
ketting van oma. Ergens 
ligt nog een potje met oude 
sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes 
in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en mili-
taire 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 welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd 
geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

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

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Vanaf 1 maart

Leefgoed De Olifant ook open op maandag en dinsdag
  Leefgoed de Olifant en restaurant De Dames mogen weer 
en nu op volle kracht. Vanaf 1 maart zijn het leefgoed en 
het restaurant ook open op maandag en dinsdag van 11 tot 
17 uur. Na een wandeling door het Hitlandpark voor een 
kopje koffi e of thee met gebak of appeltaart en natuurlijk 
voor de lunch met een nieuwe lunchkaart. De andere dagen 
zijn Leefgoed De Olifant en restaurant De Dames open van 
11 tot 22 uur en de keuken sluit om 21.30 uur. Kom eens 
langs en maak een keuze uit de mooie gerechten van de 
nieuwe kaart. Het restaurant serveert ook een 3, 4 of 5 
gangen menu. Kijk voor de menukaart of voor reserverin-
gen op www.leefgoed.nl

    Tot en met 7 mei 2023

Leesplezier in het Nationaal Onderwijsmuseum
  Bezoek de tentoonstelling ‘boom roos vis, over leren lezen en leesplezier’ in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht! 
Het museum is gevestigd aan de Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht (het museum is vlakbij het station). 
Zie ook elders op deze pagina.

    Donderdag 10 maart

Start met bridge
  Voor iedereen die overweegt te leren bridgen en snel wil spelen op een club start 10 maart start Bridgekring 1935 weer 
een beginnerscursus bridge. Wekelijks op de donderdagavond om 19.30 (tot ca 22.30) in de Goede Herderkerk in Schie-
broek, tevens de vaste speellocatie van Bridgekring 1935. De cursus bestaat uit ca 12 lessen en de kosten bedragen € 120 
inclusief lesmateriaal. Enthousiast geworden of wilt u meer weten over bridgen? Kijk snel op https://5021.bridge.nl/start-
beginnerscursus/ of neem contact op met Paul van den Boom, 06-48132653.

    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, IJs-
selstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa 
deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Ook 
in deze coronatijd gewoon geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Rijbewijskeuring Oogarts CBR
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor het verlengen
van uw rijbewijs. Onze oogartsen keuren u in persoon op
onze loca�e in Ro�erdam Ommoord. Wij werken met
ZorgDomein.

Keuringsdagen oogarts: 5 & 12 februari. Kosten €90
Keuringsloca�e: De Hesse Op�ek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A, Ro�erdam. www.dehesse.nl/cbr
Gra�s parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

5, 12 & 19 maart. Kosten € 90

Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?

P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

Niet tevreden met uw multifocale bril?

GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige enmultifocaalspecialist.

Wij zijn geopend! ß 1,5m à Tel. 010 236 1939
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Uitgeverij De Oude Stad zoekt:

Een Junior Allround Medewerker Verkoop (m/v)
die zich wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.

Fulltime / Parttime. (leeftijd onbelangrijk!)

De OudDe Oud

Mail uw motivatie en C.V. naar: faisal@deoudrotterdammer.nl

Uw werkgebied ligt voornamelijk in de regio Rotterdam.

De Oud-Rotterdammer verwacht van u

Daarnaast bedienen wij onze lezers via de webshop van 
De Oud-Rotterdammer met algemene en unieke producten.

enthousiasme en hart voor de krant, de lezer én de klant.

Uw werkzaamheden bestaan uit het telefonisch verkopen van 
advertenties en verder het beheren en uitbreiden van onze 

webshop en sociale media kanalen. 

Heeft u een positieve instelling, zin om veel te leren en  
lekker veel doorzettingsvermogen, reageer dan! 

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 

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste 
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur
leverbaar. Ook als 2 en 3 zits leverbaar.

Westvlietweg 94, 
2495 AD Den Haag
Tel: 070 398 9778

Vanaf €1695,-

Bank Elzas in diverse maten en stoffen
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Dan komen de herinneringen weer 
boven van hoe het lang geleden was. 
De winter van 1950/51 dacht ik, toen 
vroor het ook goed, Het was toen zo 
koud geweest, dat je op de schaats 
naar Gouda kon. Veel Rotterdammers 
maakten die tocht om daar erwtensoep 
te eten, Goudse sprits te kopen voor 
thuis of voor op de terugweg en na-
tuurlijk de Goudse langstelige pijpen 
te kopen en heel thuis te brengen. Dat 
was een kunst, want je wilde best wel 
eens een schuiver maken als je met je 
schaats in een scheur terecht kwam. 
Dus op een vrije zaterdagmiddag 
kwam een oom langs en vroeg of wij 
zin hadden op de schaats naar Gouda 
te gaan. Ja, dat wilden wij wel. Veel 
schaatservaring hadden wij nog niet. 
Heel wat keertjes de spoorsloot op en 
neer en op de Randweg en Hillevliet 
heen en weer: dat durfden wij jochies 
van 12 en 14 jaar nog wel aan. 

Tram
Daar gingen we dus, die zaterdagmid-
dag om een uur of een. Eerst met 

lijn drie naar de stad en daar, bij het 
Beursstation, lijn 1 pakken om langs 
de molen op het Oostplein en de vee-
markt, naar Kralingen te rijden over de 
Oostzeedijk tot aan de Kortekade waar 
we uitstapten en richting Kralingse-
weg liepen. Daar op de hoek konden 
we het ijs op. Schaatsen ondergebon-
den, Friese doorlopers, en daar gingen 
we, op weg naar Gouda.

Erwtensoep
Het was niet echt koud, want het zou 
gaan dooien, maar dat was van later 
zorg. Zo reden we dus over het gladde 
ijs, achter de woningen en boerderijen, 
langs de kwekerijen, door de weilan-
den richting Nieuwerkerk aan den IJs-
sel onder het spoorviaduct door van de 
Ceintuurbaan. Het ging eigenlijk best 
goed, al moesten we wel de nodige 
pauzes nemen; even uitblazen. Het 
zal toch wel zo’n 15 kilometer zijn 
geweest, die afstand van Kralingen tot 
de buitenkant van Gouda. We waren 
behoorlijk vermoeid toen we aan het 
einde van het ijs waren aangekomen, 

maar het eerste deel zat erop.
Maar eerst moesten we nog een aardig 
eind lopen eerdat we in het centrum 
van Gouda waren, om daar ergens 
een lekkere fl inke kop erwtensoep 
te gaan eten, want wij jonge gasten 
hadden wel trek gekregen. Na de soep 
moesten we even een paar Goudse 
pijpen kopen. Nee, niet met die lange 
stelen, maar die kleinere, met een krul 
in de steel. Nu hadden ze kans heel in 
Rotterdam te komen. Afi jn, toen weer 
de hele wandeling terug naar het ijs.

Water op het ijs
Ondertussen was het al aardig donker 
geworden, maar verdwalen zouden 
we niet. We konden wel merken dat 
de temperatuur omhoog was gegaan, 
want hier en daar kwam al water op 
het ijs. Toen we weer bij Nieuwerkerk 
aankwamen, waren ze op het ijs feest 
aan het vieren. De baan was verlicht.

Herinnering
We naderden het spoorviaduct weer en 

daar stond al een fl inke laag water op 
het ijs, maar we hielden de voeten nog 
net droog. Eindelijk arriveerden we 
weer bij de Kortekade en gingen daar 
het ijs af. Met de tram weer naar huis 
in de Beijerlandsestraat, blij dat we de 
tocht naar Gouda gemaakt hadden. Na 
zoveel jaren leeft de herinnering nog 
steeds.

Simon Fousert sr
simontini@hotmail.nl  

 Ach ja, waar zijn die winters gebleven   
Zo af en toe gebeurt het nog wel eens dat het vriest in een 
winter. Dan krijg je weer de kans even op sloten en plassen te 
schaatsen. Zoals twee jaar terug het geval was rond de Kerst. 
Het was prachtig je kleinkinderen en achterkleinkinderen te zien 
genieten, hier achter het huis op de brede sloot in het Bospark.

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 waardig 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.  

 26 juni1969. Luchtfoto van de Barendrechtsebrug over de Oude Maas, met links de Hoeksche Waard en rechts de IJsselmondekant bij Barendrecht met 
bouwwerkzaamheden voor de Heinenoordtunnel. De brug werd tussen 1885 en1888 gebouwd als draaibrug. Tot 1928 werd er tol geheven. In 1930 werd het 
een hefbrug. De RTM had vanaf 1897 een stoomtramdienst over de brug voor zowel goederen als personenvervoer van en naar de Hoeksche Waard. Door 
de toenemende verkeersdrukte in de jaren ‘60 werd besloten tot de bouw van de Heinenoordtunnel. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Schaatsen aan en gaan!   
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in Brabant, toen gestrikt door mijn 
lieve vrouw. Na wat omzwervin-
gen, nu gepensioneerd, wonen 
we weer in haar geboorteplaats 
Waalwijk. Onze dochter heeft er 
een mooie bloemenwinkel en haar 
helpen wij regelmatig. Veel namen 
in het artikel herken ik, zoals die 
van Buitendijk, Baartman, Blad 
en uiteraard de straatnamen. Ik zat 
op de lagere school in de Oranje-
boomstraat en daarna op de lagere 
technische school Nicolaas Witsen, 
ook in die straat. Nog steeds heb 
ik contact met lagere schoolvriend 
Hennie Hoek. Hij woont al 35 jaar 
in Engeland. Ook met Aad en Peter 
van Helden, ex-slagers op Zuid, 
was ik goed bevriend. Aad is helaas 
vorig jaar overleden, maar Peter zie 
ik regelmatig. Nogmaals mijn dank 
voor deze verrassing.”

Brand
Als je over de Rosestraat schrijft, 
komen overal de tikvingers in 
beweging. Ik heb goede en slechte 
herinneringen aan die straat. De 

slechtste is de binnenbrand die 
onze achterkamer voor een deel 
tot rampgebied maakte. Deze was 
kort daarvoor opgeknapt. Verfje, 
behangetje, tempexplafondtegels, 
nieuw bankstel, eethoek, vloer-
bedekking en kleurige raambe-
kleding. Ook een nieuwe kachel, 
een strakke en moderne oliehaard. 
Die was gaan lekken en toen ik 
‘m op een koude meidag in 1967 
wilde laten branden, begon een fi k 
onder de kachel die niet te blussen 
viel. Dus vrouw en kinderen naar 
buiten met belangrijke papieren en 
natuurlijk mijn geldtas van Berkel’s 
Melkinrichting, met een behoorlijk 
inhoud. Wie de brandweer heeft 
gewaarschuwd, weet ik nog steeds 
niet. Wel dat de blusmannen snel 
ter plekke waren. Hun post was 
hemelsbreed op tweehonderd meter 
in de Nijverheidstraat. Binnen de 

kortste keren waren de vlammen 
gedoofd en parkeerden de spuit-
gasten mijn geruïneerde kachel met 
aangesloten olietank in de tuin. 
Een inspecteur van de verzekering 
verklaarde als oorzaak een monta-
gefout. Binnen drie weken werd de 
schade van 2300 gulden uitbetaald. 
Daar konden we de boel weer 
aardig van in nieuwe staat brengen, 
maar toen met een gashaard. Aad 
van Berkel, mijn werkgever en 
een kanjer van een vent, kwam 
de dag na de brand een kijkje 
nemen. Hij bood aan persoonlijk te 
komen helpen bij het verwijderen 
van de roetlaag van alle muren en 
plafonds. Ook mocht ik vrij nemen 
voor zolang het nodig was om mijn 
huis weer bewoonbaar te maken. 
Dat was allemaal niet nodig, omdat 
onze hechte familie en enkele van 
mijn buren al een schoonmaak- en 

werkplan hadden bedacht. Na één 
week zag het er allemaal weer 
spic en span uit. Aad van Berkel 
stopte die rampweek ook nog drie 
briefjes van honderd extra in mijn 
loonzakje, een grote doek tegen het 
bloeden.
Hoewel de Rosestraat – net als de 
Tweebosstraat, de Rubroekstraat 
en het Brabantsedorp – bekend 
stond als asociaal, heb ik er 
andere gedachten en gevoelens aan 
overgehouden. Ik heb er acht jaar 
gewoond in een fi jne samenleving. 
Je hielp elkaar door het lenen van 
een kopje suiker of koffi ebonen en 
als dat nodig was waren kinderen 
bij buren welkom als hun ouders 
een uitje hadden. Bij elkaar een 
bakkie leut consumeren of aan de 
thee en kaneelbiscuitje gaan, was 
ook doodnormaal.

Reisvereniging
De buurt had een reisvereniging 
voor vrouwen, de Roseknopjes. 
Die trok er een keer paar jaar op 
uit naar een leuk oord. Eventjes 
weg uit de dagelijkse sleur en 
elke vijf minuten het denderen 
van een trein tussen de Rosestraat 
en Oranjeboomstraat. Carolien 
Bens-Blaauw van café Sport, op de 
hoek van de Rose Spoorstraat en 
Rosestraat, was de grote spil achter 
de vrouwenclub. Zij zorgde dat 
iedereen een heerlijke dag beleefde. 
Het clubje had stille ondersteuners, 
die prijsjes beschikbaar stelden 
voor de tombola: melkboer Jan 
van Dijk, schoenmaker Gerard 
Verheul, banketbakker Degen-
kamp, kruidenier Piet Beesten, 
fi etsenmaker Henk Westerhof, 
sigarenhandelaar Zevenbergen, 
verf- en waspoederhandelaar Van 
Inge, glashandelaar Van Zetten en 
horlogier/juwelier Silvius. Ze wa-
ren allemaal actief in het deel van 
de Rosestraat tussen huisnummer 
258 en NS-station Zuid op 406. De 
trekking geschiedde na terugkomst 
van het reisje onder het genot van 
een afscheidsdrankje in café Sport. 
Dat kregen ook de mannen die hun 
vrouw kwamen afhalen.

Reacties: reinwol@outlook.com 

Willem Jan Westerhof (0416-532687 – westerhof150@outlook.com) stuurde vanuit Waalwijk 
een mail, als reactie op deze rubriek van 11 januari. ‘’Hierin wordt mijn vader genoemd, fiet-
senmaker Henk Westerhof. Waarlijk een grote eer en een heel groot genoegen”, schrijft hij.

“Ik ben 14 februari 1950 geboren in 
de Rosestraat 312 in Rotterdam-Zuid. 
Mijn ouders waren Hendrik Jan Wes-
terhof en Wilhelmina van Amstel. Ze 
kregen drie nazaten. Mijn broer Gerrit 
(1940) is helaas verdronken op 43-ja-
rige leeftijd en mijn zuster Greetje 
(1943) woont in goede gezondheid 
in Barendrecht. Van haar kreeg ik dit 
leuke stukje. Zelf woon ik al 47 jaar 

 De Roseknopjes bij de 
touringcar, met in het midden met 

rozet Carolien Bens-Blaauw. Foto’s 
verzameling Rein Wolters   

 Hechte band 
Rosestraters   

 Café Sport was in de Rosestraat een begrip en een gewaardeerd instituut   

 Lol tijdens een reünie van De Oud-Rotterdammer in juni 2011 voor Rosestraters met Ellie 
Schop, Ada van Noordwijk, Jan Bens, Truus Bens en Rob Bens jr.   

Het meisje met het 
rode haar

Op Zuid kon het bestaan dat je in 
1963 -als 7 jarig rooms-katholiek 
jongetje- nog nooit echt vrou-
welijke leeftijdsgenootjes had 
gesproken of langere tijd van nabij 

meegemaakt.

Ik zat toen namelijk met 40 rooms-katholie-
ke jongetjes in de tweede klas van de lagere 
school Sint Jozef aan de Carnissesingel, 
terwijl alle rooms-katholieke meisjes op 
de Sint Elisabethschool naast ons zaten. 
Beide scholen en speelplaatsen werden 
door een hoge muur gescheiden. Bovenop 
die muur waren glasscherven in het cement 
aangebracht. De boodschap was duidelijk; 
jongetjes en meisjes hoorden niet samen te 
spelen. Elke spontane toenadering tot elkaar 
werd ontmoedigd. Maar op zekere dag, in 
1963, werd deze strengheid plotseling opge-
heven. Onze klas betrad -onder leiding van 
het hoofd der school- het anders volstrekt 
verboden terrein van de meisjesschool.
In mijn herinnering een wereldschokkende 
gebeurtenis. In een soort tombola kregen 
vervolgens de meisjes een jongetje of de 
jongetjes een meisje toegewezen om, na 
een aantal oefensessies, in paartjes voor het 
altaar te treden in de kerk aan de Dorpsweg 
om aldaar de eerste heilige communie te 
ondergaan.
Sinds het overlijden van mijn ouders, twee 
jaar geleden, stap ik met enige regelmaat in 
een soort teletijdmachine van foto-albums. 
Deze opname bracht de herinnering aan die 
gebeurtenis in 1963 in beweging. Ik weet 
haar naam niet meer, maar herinner me wel 
haar prachtige rode haar en de sproetjes op 
haar wipneusje.
De foto is vlak voor de communie-plechtig-
heid gemaakt. Ze had een wit jurkje aan en 
ik mijn zondagse pakje, zodat ik de indruk 
kreeg dat we op het punt stonden in een 
soort huwelijk te treden. Dat Onze Lieve 
Heer ervoor had gezorgd het allerleukste en 
mooiste meisje uit het hele melkwegstelsel 
voor mij te bestemmen, maakte mij die dag 
in 1963, rooms-katholieker dan ooit.
Ach, zoete herinnering. Hoe zou het toch 
zijn met dit meisje met het rode haar en 
de sproetjes? Omdat ik destijds een nogal 
serieus kereltje was, besloot ik haar na de 
plechtigheid voortaan van haar ouderlijk 
huis op te halen om samen naar school te 
wandelen. We hadden immers samen, onder 
het oog van God, voor het altaar gestaan? 
Het meisje met het rode haar en de sproetjes 
zal nu, net als ik, bijna 65 zijn.

Job Janssens
j.janssens@mediahuis.nl
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“Het mooie Berlijn met een rijke geschiedenis 
die maar kort geleden heeft plaatsgevonden. Een 
hele interessante stad, groot van opzet met uiter-
aard restanten van de muur en natuurlijk onge-
loofl ijk veel prachtige gebouwen, monumenten, 
parken en de vele bezienswaardigheden. Ook 
een uitstapje naar Potsdam mag u niet overslaan 
als u Berlijn gaat bezoeken. Onze sympathieke 
gids Bernd laat u zoveel mogelijk zien door zijn 
slimme routes en mooie verhalen. Iemand waar 
ik ongeloofl  ijk goed mee kan samenwerken. 
Wij laten u vrij in uw bezoek aan Berlijn, maar 
bieden u de mogelijkheid om zoveel mogelijk te 

kunnen zien en ervaren van deze prachtige stad. 
Zo organiseren we ‘s avonds voor u een lekker 
3-gangendiner in een sfeervol restaurant en kunt 
u nog extra genieten van de mooie boottocht op 
de meren rondom Potsdam en van een schitte-
rende gezellige avondtoer. Ik heb er nu al zin in 
om u door deze wereldstad te mogen rondrij-
den en hoop u met onze gids Bernd te mogen 
begroeten het komende seizoen!” Er zijn vele 
data met vertrekgarantie. Het hotel is midden in 
het centrum van Berlijn. U reist per luxury class 
touringcar.  

Ga met chauffeur Hans mee naar Berlijn 
Berlijn is een prachtige stad. Touringcarchauffeur Hans van de Molegraaf van De 
Jong Intra Vakanties vertelt er razend enthousiast over.

Scheibaan 5, 5062 TM, Oisterwijk
Noord-Brabant, Nederland  

Vakantie voor senioren in Hotel De Paddestoel
Wilt u ook lekker relaxed wakker worden, met 
vogelgeluiden op de achtergrond? Het gezellige 
Hotel de Paddestoel biedt stijlvolle hotelkamers 
met een eigen terras en kitchenette, midden in de 
Oisterwijkse bossen. Rolstoelvriendelijk en dus 
geschikt voor mensen die gebruik maken van een 
rollator. Genieten van de heerlijke diners, hapjes 
en drankjes in ons gezellige restaurant. Leuke uit-
stapjes maken per luxe touringcar door Oisterwijk 
en omgeving. Wij zorgen ervoor dat u helemaal 
tot rust komt en volop geniet van onze Brabantse 
gastvrijheid. Bel gerust voor meer informatie of 
om een folder aan te vragen: 013-5282555

Hotel De Paddestoel
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VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebsdk01 6-daagse busreis
All Inclusive in de Eifel

vanaf p.p.

€ 389www.dejongintra.nl/ebend066-daagse busreis
Zwarte Woud en de Elzas

vanaf p.p.

€ 399www.dejongintra.nl/eblof046-daagse busreis
Moezel en Rijn

vanaf p.p.

€ 5998-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

€ 379www.dejongintra.nl/ebwil016-daagse busreis
Sauerland

www.dejongintra.nl/ebbee02www.dejongintra.nl/ebbee02

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling    ✔ Gratis omboekservice    ✔ Zekerheid tijdens uw reis

Oppassen in woningen
iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T  0578 - 614 235 I www.iwbepe.nl

vrije tijd...vakantietijd!vrije tijd...vakantietijd!

-De camping voor de rustzoeker
-Zeer grote, aparte plaatsen
-Landelijk gelegen, naast natuurgebied
-Heerlijk wandelen en fietsen

www.campinghetvogelnest.nl
T 0187 - 611 252 

Stad aan ‘t Haringvliet
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Koninklijke Spido BV.

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

RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

GOED VERZORGD EROPUIT
SPIDO CRUISES

HIGH WINE
CRUISE

DAGTOCHT
WILLEMSTAD

MOEDERDAG HIGH TEA
CRUISE

DAGTOCHT
WOUDRICHEM

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN

VADERDAG CRUISE DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

Driedubbel genieten voor de 
wijnliefhebber. Rondvaart, 
heerlijke wijnen en veel kleine 
bijpassende gerechten.

Spido neemt u mee op een 
indrukwekkende reis terug in de 
tijd naar het tijdperk van Willem 
van Oranje.

Verwen uw moeder met een 
leuke en uitgebreide haven-
rondvaart van ca. 3 uur terwijl 
u geniet van een heerlijke high 
tea met diverse zoete en hartige 
lekkernijen.

Wandel door het middeleeuwse 
decor van de film Oorlogswinter 
en de populaire serie Dokter 
Tinus.

Tijdens deze 135 km lange dag-
tocht varen wij langs natuurge-
bieden, pittoreske havenstadjes, 
havengebieden en historische 
vestingsteden.

We mogen er weer samen op 
uit! Vier vaderdag met een 
cruise van 3 uur en geniet van 
diverse kleine gerechten aan 
boord.

Een bijzondere vaartocht door 
het Zuid-Hollandse, Gelderse en 
Brabantse landschap.

3 uur

8 uur

3 uur

7,5 uur

7,5 uur 3 uur 8 uur

Volw. € 40,95 | Kind* € 28,95
8 mei

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95
27 juli, 11 augustus, 25 augustus

Volw. € 57,95 | Kind* € 29,95
22 mei, 6 juli, 20 juli, 3 augustus

en 31 augustus

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95
14 juli, 4 augustus, 18 augustus

HIGH TEA
CRUISE

De ideale invulling van een lazy
afternoon. Varen met op tafel 
thee en een etagière vol lekkers.

3 uur

Volw. € 38,95 | Kind* € 26,95
20 maart, 2 april, 5 juni, 

25 september, 16 oktober en

12 november

Volw. € 44,95 | Kind* € 29,95
11 juni, 17 september,

15 oktober, 5 november

Volw. € 40,95 | Kind* € 28,95
19 juni

Volw. € 57.95 | Kind* € 29,95
7 juli, 28 juli, 17 augustus

DAGTOCHT
TIENGEMETEN

Vaar gezellig een dag mee en 
maak een wandeling op het 
prachtige natuureiland 
Tiengemeten.

8 uur

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95
21 juli, 10 en 24 augustus

SEAFOOD
DINNER CRUISE

Stap aan boord en ervaar de
Rotterdamse havens en geniet 
van al het lekkers dat de zee te 
bieden heeft in het seizoen.

3,5 uur

Volw. € 52,95 | Kind* € 32,50
19 maart, 21 mei, 8 juli,

5 augustus, 24 september en

19 november

DAGTOCHT
TWEEDE MAASVLAKTE

Dichter bij een nieuw stuk 
Nederlanden een haven in 
aanbouw kunt u niet komen.

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95

Iedere dinsdag en zondag in juli en 
augustus. Alle overige maanden
1x per maand

7 uur

UITGEBREIDE
HAVENRONDVAART

Havenrondvaart van 2,5 uur door 
het Rotterdamse havengebied.

2,5 uur

Volw. € 26,25 | Kind* € 15,25
Iedere zaterdag in juli en

augustus om 10.30 en 13.30 uur.

HAVEN
RONDVAART 
ROTTERDAM
Vaar met ons mee door de 
meest innovatieve havens 
ter wereld.

Volw. € 15,25
Kind* €  9,25

75 min

AFVAARTTIjDEN:
Januari t/m 23 maart 
Maandag t/m 
woensdag: 14.00 uur
Donderdag 
t/m zondag: 11.00, 12.30,   

14.00 en 15.30 uur

Vanaf 24 maart, 
april en mei: 09:30, 10.15, 11.00, 

11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15 en 17.00 uur

Juni, juli en 
augustus: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15 
en 17.00 uur

September 
en oktober: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, en 
17.00 uur

November en december:
Maandag t/m 
woensdag: 14.00 uur
Donderdag 
t/m zondag: 11.00, 12.30, 14.00 

en 15.30 uur

Of kijk voor ons actuele 
vaarschema op spido.nl.

FAMILIETICKET
2 volwassenen en 2 kinderen 
(4 t/m 11 jaar) € 48,85
Ontvang 2 x gratis scheepspost, 
het doeboekje met leuke 
opdrachten en ansichtkaarten.

ZOMERAVOND CRUISE
De haven is dag en nacht in beweging. Beleef het zelf tijdens onze 
Zomeravond Cruise!

Zie de zon langzaam naar beneden zakken, terwijl de haven oranje kleurt. 
Eenmaal achter de horizon verdwenen gaat overal in het levendige haven-
gebied de verlichting aan en kijkt u uw ogen uit. Bij terugkomst wordt u 
getrakteerd op het spectaculaire uitzicht van de verlichte skyline waarbij u 
de Erasmusbrug en de Willemsbrug passeert.

Wij nemen u mee door het Botlekgebied en de Eemhaven. Tijdens deze 
tocht zult u merken dat het werk in de Rotterdamse haven altijd doorgaat, 
zeker bij de diverse grote containerhavens. Natuurlijk vaart u langs het SS 
Rotterdam, het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn.

Volw. € 31,00 | Kind* € 18,00
Elke zaterdag in juli en augustus om 19.00 uur

150 min

Volg Spido:

spido.nl

Willemsplein 85

3016 DR Rotterdam

+31(0)10 275 99 99
Om toegang te krijgen tot de diensten van 
Koninklijke Spido en uw en onze veiligheid 
aan boord te kunnen garanderen, volgen 
wij de richtlijnen van het RIVM.

Kijk op spido.nl voor tijden en tickets.

‘t leukste uitje 
op het water



grotere hotels als De Bonte Wever in Assen of 
Wunderland Kalkar zijn vele vermakelijkheden, 
leuk entertainment en de drankjes de gehele dag 
gratis.

Ook de All Inclusive busreizen met veel extra’s, 
met vertrektijd tussen 08.00 en 11.00 uur 
worden door velen zeer gewaardeerd, evenals 
de luxe touringcars met vriendelijke chauffeurs 
en de uitstekende verzorging in de gastvrije 
hotels. Iedere dag zijn er leuke uitstapjes naar 
interessante bezienswaardigheden waarbij de 
entreegelden bij de prijs zijn inbegrepen.

Nieuw zijn de autovakanties met leuke arran-
gementen voor iedereen die er een weekend of 
wat langer op uit wil. Hiervoor selecteert BTR 
Reizen goede hotels en andere accommodaties 
met arrangementen voor een leuk vermaak 
tijdens uw vakantie. Wandelen & fi etsen om 

de prachtige omgeving te ontdekken, motor- of 
autorijden voor ritten door de mooie vakantiege-
bieden of weekendje uit om lekker te Shoppen & 
Stappen, ontdek deze aantrekkelijke vakanties.

BTR Reizen heeft ieder jaar ook een ruime 
keuze aan riviercruises over Europa’s mooiste 
rivieren. Comfortabele cruiseschepen nemen u 
mee in een sfeervolle ambiance voor een vol-
ledig verzorgde cruise met een mooi vaarpro-
gramma en gepast entertainment aan boord.

Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi 
programma met sfeervolle auto-, bus- en rivier-
cruise Kerst- en Nieuwjaarsreizen.

Vakantieplannen! Zie www.BTRreizen.nl of 
bel 055-5059500 voor informatie en gratis 
reisbrochure.  

BTR Reizen geniet van de mooiste vakanties 2022
BTR Reizen is al jaren een bekende 
reisorganisatie in deze krant en 
heeft ook dit jaar weer een ruime 
keuze aan de mooiste vakantierei-
zen.

Het hele jaar kunt u genieten van All Inclusive 
autovakanties, veelal naar gastvrije familieho-
tels of grotere hotels met speciale vakantiefa-
ciliteiten, allemaal gelegen in de mooiste va-
kantiestreken in Nederland en Duitsland. Naast 
de goede en volledige verzorging met logies in 
een comfortkamer met uitgebreid ontbijtbuffet, 
lunch of lunchpakket en diner, zijn ’s avonds 
de drankjes bij de reis inbegrepen. Bij enkele 
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Tel. 055 - 505 13 58

Kom genieten op het bungalowpark de Rietberg in Epe middenop 
de Veluwe! Het park is omringd door bos en heide, dé perfecte plek 
voor liefhebbers van rust en ruimte. We beschikken over 20 stenen 
bungalows en 2 chalets. De huizen liggen verspreid over het bunga-
lowpark en zijn geschikt voor 2 tot 12 personen en natuurlijk van 
alle moderne comfort voorzien. Ook staan de bungalows en cha-
lets op grote kavels midden in de natuur waardoor u als gast veel 
privacy heeft. U kunt genieten van vogels, eekhoorns en soms zelfs 
herten die het park passeren. 

Genieten op Bungalowpark 
De Rietberg

Veluwe ontdekken
Het park de Rietberg ligt aan de rand van het gezellige dorp Epe. Op 
de Veluwe valt nog zoveel te ontdekken! De natuur is hier eindeloos: 
bossen, heidevelden en recreatiegebieden als het Veluwemeer. 
Staat u vroeg op, dan heeft u kans om oog in oog te staan met groot 
wild. Uitstapjes naar Paleis ’t Loo, de Apenheul of Burgers Zoo. Of 
liever een dagje winkelen? Steden als Apeldoorn, Deventer en Zwolle 
zijn dichtbij. Bungalowpark De Rietberg is dé perfecte uitvalsbasis 
om de Veluwe te verkennen. 

“Kleinschalig, knus, keurig verzorgd en midden in de natuur gelegen 
park”, “Bungalows staan mooi ruim opgezet dus rust en veel privacy 
voor iedereen”, zijn enkele reacties van enthousiaste bezoekers die 
u al voor gingen. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom!

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

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

ten 
dd 

 

 

Geniet van de mooiste vakanties in 2022 

Autovakanties   Autovakanties   
 

All Inclusive Hotel Op de Boud *** *  
 

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

pp,,
* 

 

 5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 295,- p.p. g g ,5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 295,- p pp.p.p
All Inclusive Hotel Gaasterland *** 

pp
*  

 

 5 dagen Rijs / Friesland va.€ 272,- p.p. g j ,5 dagen Rijs / Friesland va.€ 272,- p pp.p.
All Inclusive Hotel Brauer ***

pp
* 

 

 5 dagen Treis-karden / Moezel va.€ 248,- p.p. g5 dagen Treis- ,karden / Moezel va.€ 248,48 -- p.pp
All Inclusive Hotel Am Wall *** 

pp p
*  

 

 5 dagen Soest / Sauerland va.€ 258,- p.p. 

Culinair hoogstandjes in Brabantnt Cu
 Golden Tulip Hotel West-Ende in Helmond

nt
ndnd 

 

 3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 179,- p.p.
dd
p  3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 179,3 d - p.p..p..p.

De mooiste Fietsroutes door Friesland d  De
 Hotel Gaasterland in Rijs

oute
js 

 

 4 dagen volpension voor € 169,- p.p. 4 dagen volpension voor € 169,4 d or € 16 - p.p.
Het Twentse stadje Ootmarsumm He
 Stadshotel Ootmarsum in Ootmarsum

summ
m 

 

 4 dagen halfpension voor € 180,- p.p. 4 dagen hal4 d
Fietsen 

lfpensn hal
n van

p
 

sion voopensp
n hotele  

or € 180n voo
el naar 

0,- p.p€ 180
ar hotel 

p.p
eel in 

..
nnnn Brabantnt Fie

 van Asten naar Deurne en Helmond
el innnn B
ndnd 

 

 8 dagen het mooie Brabant va. € 479,- p.p. 

k
8 d8 d  

  Riviercruises 
   

All Inclusive Busreizen n  Inclusive BusreeizeenneizeRiviercccruisesrc isccrui

Maak uw keuze uit nog veel meer mooie riviercruises en busvakanties s  

Noordrdrd-dd-Nederland cruise e  No
 MS Azolla & MS Salvinia 

cruis
a  

 

 6 dagen diverse vertrekdata in 2022 va. € 575,- p.p. 6 dagen diverse vertrekdata in 2022 va. € 575,6 d kdata i - p.p.
Nederland & België cruise naar Brugge

p
e Ne

 MS Horizon
nd &

on 
 

 8 dagen vertrek 20 april & 6 okt. 2022 va. € 695,- .p.p. 8 dagen8 d vertrekertrek 20 april & 6 okt. 2022 va. € 695,- .p.p
Over de Rijn en Moezel naar Cochem

pp p
m Ov

 MS Azolla & MS Salvinia 
oeze
a  

 

 6 dagen diverse vertrekdata in 2022 va. € 590,- p.p. 6 d6 d  

Südeifel, Moezel & Luxemburgrg Sü
 All Inclusive Hotel Bitburg in Bitburg

urrg
rg 

 

 5 dagen vertrek 6 juni 2022 voor € 495,- p.p. 5 dagen vertrek 6 juni 2022 voor € 4 ,5 d 495,- p.pp
Ontdekt de Duitse Vulkaaneifel

p p
el OnO

 All Inclusive Hotel Am Park in Stadtkyll
feel
ylll 

 

 5 dagen vertrek 4 juli 2022 voor € 485,- p.p. 5 dagen vertrek 4 juli 2022 voor € 485,5 d ,- p.p.
Het fraaie Hessische Bergland

p, p
d He

 Hotel Combecher in het Kuurstadje Neukirchenen 
 

 5 dagen vertrek 22 aug. 2022 voor € 485,- p.p. 5 d5 d  

AutovakantiesakanAutovakanties

GEZ

22 maart in De Oud-Rotterdammer:
Een unieke mogelijkheid om met 
uw advertentie in te haken op het 
thema:

als extra bieden wij u ruimte voor 
een redactioneel artikel

Meer informatie 
of reserveren?

Bel: 0180-820244

GEZ

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Wilt u nog

eerdere krant
teruglezen?

lekker
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl
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Reünie Sociale Academie
In september 2022 is het 50 jaar 
geleden dat de lichting 1972 – 1976 
van start ging. In het eerste studie-
jaar bevond het academiegebouw 
zich in de Graaf Florisstraat en een 
jaar later werd het nieuwe gebouw 
aan de Nieuwstraat betrokken. Een 
mooi moment om elkaar weer eens te 
ontmoeten en terug te blikken. Wie 
ging er na het basisjaar cultureel werk, 
maatschappelijk werk, opbouwwerk, 
inrichtingswerk of personeelswerk 
studeren? Een aantal oud-studenten 
heeft het plan opgevat om een reünie 
te organiseren voor deze lichting. Wie 
zat er toen op de academie? Heb je zin 
om in het najaar elkaar te ontmoeten 
en/of heb je foto’s, mooie verhalen 
meld je dan aan. Voor informatie: John 
Blaak: jcblaak@xs4all.nl & www.
sar1972-1976.com

Repair Café Lage Land
Wij zijn aanwezig in het Huis van de 
Wijk aan de Remmet van Millplaats 
15. Medewerkers van het Repair Café 
voeren kleine reparaties voor u uit 
aan bijvoorbeeld huishoudelijke ap-
paraten, meubilair, speelgoed, naai- en 
verstelwerk aan kleding en textiel of 
wat verder ter reparatie aangeboden 
wordt. Het Café is opgericht als ini-
tiatief om de afvalberg te verkleinen. 
Tegenwoordig worden producten snel 
weggegooid, terwijl met wat tijd en 
aandacht veel spullen een stuk langer 
gebruikt kunnen worden. Het Café 
wordt gerund door vrijwilligers van 
Buurtwerk, gereedschap is in ruime 
hoeveelheden aanwezig waardoor de 
prijs voor een reparatie, indien deze 
uitvoerbaar is, slechts 2 Euro bedraagt. 
Wanneer (nieuwe) onderdelen nodig 
zijn, dan zijn de kosten daarvoor wel 
voor eigen rekening.  Heeft u iets dat 
u wilt laten maken? Kom langs, u bent 
van harte welkom op maandagochtend 
van 09.30 tot 12.00 uur (even weken). 
Weggooien kan immers altijd nog!

Het team van Repair Café

Rode Peet
Ik ben op zoek naar mensen die mijn 
vader gekend hebben. Hij is op jonge 
leeftijd, 26 jaar, overleden. Hij heeft 
een café gehad in Spangen, rond 1975. 
Zijn naam is Peter Alexander van der 
Laan, ook wel ‘Rode Peet’ genoemd. 
Hij had toen al een zoon die daar 
boven het café heeft moeten wonen 
met zijn moeder, voordat hij de mijne 
leerde kennen. Broer en zus zijn her-
enigd, dus daar is zeker iets moois uit 

voort gekomen. Ik zou zo graag nog 
meer van zijn leven willen weten. Zijn 
er foto’s of verhalen, kennissen en of 
vaste stamcafélui die nog iets kunnen 
vertellen? Hij was ook te vinden op 
de Crooswijkseweg in cafés. Bij het 
kerkhof heb ik mij laten vertellen. En 
in cafés in Crooswijk, het Westen en 
Spangen. Hij komt oorspronkelijk uit 
Amersfoort.

Anouska van der Straaten
06-22334455
anouskavanderstraaten1976@gmail.
com

Wie kent ze?
Wie weet iets van Joop Buijs, bloe-
menkoopman. Jansen, kleermaker en 
Loek Meijer, bode in het stadhuis? Dit 
alles in Rotterdam Noord, in de buurt 
van de Noordsingel, Teilingerstraat, 
Agniessestraat. Elke informatie is 
welkom!

Cora van Driel
Cora.vandriel@outlook.com

Noodwoningen Charloise 
Hoofd
Ik ben op zoek naar foto’s van en 
info over de (noodwoningen) op het 
Charloise Hoofd. Ik ben daar geboren 
op nr 31 in 1952. Familie Horstink. 
Het enige dat ik heb, zijn enkele 
detailfoto’s van de voordeur, stoep en 
de tuin. Wie weet meer?

Dhr. Van Doorn
denoestlochem@planet.nl

N.V. Gam en Import Nega N.V.
Wie kent oud-werknemers van N.V. 
GAM? Ook wel van Gorp’s Automo-
biel Maatschappij Rotterdam, vanaf 
1954 -1960. Daarna, Import ‘Nega’ 
N.V., Rotterdam, 1960 -1980? Ze 
waren de importeur van de Vespa 
en in verband met een onderzoek 
hiernaar zou ik graag in contact 
komen met oud-werknemers die op de 
Vespa-afdeling gewerkt hebben. Kent 
u iemand?

Chris van den Boom
cvandenboom@planet.nl

Luistermap
De podcast wordt wel het medium 
van de toekomst genoemd. Hoe 
populair ook: nog geen 1 op de 5 
luisteraars is ouder dan 50, terwijl er 
zoveel luisterverhalen zijn die hen 
waarschijnlijk aanspreken. Daarom 
startte vorige week De Luistermap.
nl, het eerste platform van Nederland 
waar podcasts worden samengebracht 
over onderwerpen die ertoe doen als 
je ouder wordt. Luisteraars kunnen 
kiezen uit uiteenlopende thema’s: van 
geschiedenis en misdaad tot liefde en 
intimiteit. De Luistermap is een initi-
atief van ouderenplatform UP!, het Jo 
Visser fonds en Leyden Academy on 
Vitality and Ageing. De podcasts zijn 
afwisselend amusant, inspirerend en 
leerzaam. De selectie podcasts wordt 
blijvend aangevuld, zodat luisteraars 
altijd weer nieuwe verhalen kunnen 
kiezen. Ze zijn kosteloos te beluisteren 
via Luistermap.nl.

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.

Crowdfundingsactie voor 
plaatsing Bijenkorfsteen 
Historisch Genootschap Roterodamum 
wil met een actie geld bij elkaar krijgen 
om de gevelsteen van de oude Bijenkorf 
terug te laten komen naar Rotterdam. 
Iedereen met hart voor de stad en haar 
geschiedenis kan nu een donatie doen via 
het platform voordekunst.nl. Doel is bin-
nen 100 dagen 50.000 euro in te zamelen 
om de beeldengroep te laten restaureren 
en een plek te geven op de vernieuwde 
Coolsingel, op de oorspronkelijke plaats 
van ‘Magazijn de Bijenkorf’ van architect 
Dudok. De gevelsteen prijkte van 1930 
tot 1960 aan het oude Bijenkorfgebouw.

Boekenbeurs Stichting Oud Rotterdam
Stichting Ons Rotterdam organiseert een boekenbeurs in haar onderkomen 
aan de Kerkwervesingel in Rotterdam-Pendrecht op 5 maart van 11.00 tot 
14.00 uur. Bij deze gelegenheid kunt u voor een zacht prijsje diverse populair 
historische boeken over Rotterdam kopen.

Tevens zijn we in bezit van honderden oude prentbriefkaarten, waarmee u uw 
verzameling kunt aanvullen. Voor de liefhebbers zijn ook oudere uitgaven 
van ons tijdschrift te koop. U bent van harte welkom. Voor informatie e-mail: 
boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 010-4804513 maandag t/m vrijdag van 
13.00-16.00 uur.

Kijk ook eens op onze vernieuwde website: www.onsrotterdam.nl en op onze 
facebook pagina. Vanzelfsprekend hanteren wij de op dat moment geldende 
corona-maatregelen.

  Stichting Ons Rotterdam   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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Rotterdam vanuit de wolken
Onlangs kreeg ik bovengenoemd 
fotoboek cadeau. Het heeft bij het 
doorkijken heel veel emoties bij mij 
losgemaakt. De foto’s zijn gemaakt 
tussen 1950/1990. Dat bestrijkt een 
groot deel van mijn leven. Bij de foto 
van de Entrepothaven zie ik daar weer 
mijn vader bezig om voor schepen al-
lerlei ‘Bonded Stores’ te verzamelen, 
in te pakken en de cartons met touw 
en grote stopnaald in elkaar te zetten 
en daarna met een douanelood te 
verzegelen. Foto’s van de Zalmhaven 
(nu gedempt), waar mijn eerste werk-
gever was gevestigd. Die collega’s zie 
ik nog voor mij. Daar heb ik ook de 
rauwe kant van het leven meegekre-
gen. Foto’s van vele scheepswerven, 
waar ik op mijn Solexje salarissen 
ging rondbrengen. Foto’s van de Veer-
haven, waar ik bij Ruys & Co (de car-
gadoor van Rotterdam) ging werken. 
Ook een foto van het crisisstrandje aan 
de Waalhaven pier 1, waar ik begin 
jaren vijftig nog met vader en moeder 
ging zwemmen, gewoon lopend vanuit 
de Tarwebuurt. Ook foto’s waar ik 
zoal gewoond heb, te weten de Tarwe-
buurt, Noord, Bergpolder. Liskwartier 
en uiteindelijk Ommoord.

Henk Holleman
henkholleman@planet.nl

Belachelijk
In Engeland kostte de Universiteit 
voor Ouderen 1 pond per jaar. In 
Rotterdam kostte het HOVO (Hoger 
onderwijs voor Ouderen) 300 euro per 
drie maanden.

Anton de Man
ademan@planet.nl

Woningnood
Wij zijn in 1957 getrouwd. Een vriend 
van ons woonde op de Putsebocht. We 
hebben daar op een zolder gewoond. 
Dat was voorheen een kolenhok. De 
buurman had ook zo’n hok. We heb-

ben er een maand aan verbouwd. Dat 
heeft heel veel geld gekost. We had-
den de huisbaas niet ingelicht. Wisten 
wij veel. De buurman had huurschuld. 
Ik ga hem elke week 10 gulden aan 
huur. Het was een gezellig huisje 
geworden. Maar na twee jaar kwam de 
huisbaas uit Scheveningen melden dat 
we eruit moesten. Binnen een korte 
tijd nog wel. Mijn man werkte bij de 
RDM. Daar hadden ze wat huizen. 
Met veel moeite en pijn konden we 
naar Hoogvliet. Wat een ramp was 
dat, zeg. Om de drie uur reed er een 
bus naar Rotterdam. Ik kon daar niet 
wennen van de stank toen. Na drie jaar 
verhuisden we naar Pendrecht. Daar 
hadden we een driekamerwoning. Dat 
was altijd mijn wens geweest. Na heel 
veel jaren verhuisden we naar Plein 
1953 en na weer vele jaren naar Ba-
rendrecht. Mooi wonen in een mooie 
wijk. 28 Jaar woon ik alweer hier. Ook 
hier wel weer twee keer verhuisd. Nu 

vlakbij een park en bij Dirk. Het is de 
mooiste woning en de mooiste wijk. 
Ik geniet er elke dag nog van.

Klarien Kehl-Odijk
Mandolinehof 41
2992 NG Barendrecht

König Transport
Ik zag vandaag een foto en berichtje 
in De Oud-Rotterdammer en herkende 
KÖNIG Transport direct. ‘De KÖNIG’ 
was voor mij in mijn jeugdjaren een 
begrip. De werkplaats en garage van 
‘de König’ was op de hoek van de 
De la Reystraat en de Paul Krüger-
straat op Zuid. In de jaren zeventig 
verhuisden ze naar de Waalhaven. Ik 
woonde in de De la Reystraat op num-
mer 40 en had mijn jongenskamer op 
de zolder van het huis, dat vorig jaar 
is afgebroken. ‘s Morgens rond 7.00 
uur werd je wakker door het trillen 
van je bed als de König vrachtwagens 

de weg op gingen en door mijn straat 
denderden, via de Martinus Steyn-
straat naar de Putselaan en zo naar de 
havens.
Achter de werkplaats van ‘de König’, 
zoals wij dat als jongens noemden, 
was een open terrein waar de aanhan-
gers, vooral ‘diepladers’ voor grote 
machines, stonden geparkeerd. Aan 
de Hilledijk stond de meubelfabriek 
van Klötgen. Op het terrein tussen 
deze twee bedrijven ‘de König’ was 
het leuk spelen. Hutten bouwen en 
klauteren over de daar geparkeerde 
aanhangers. Nog leuker was het als je 
op zo’n dieplader/aanhanger sprong 
en meereed vanuit de De la Reystraat 
naar de parkeerplaats of andersom. Je 
kon je goed vasthouden aan de verti-
cale stangen waaraan de lading werd 
vastgesjord, gehurkt waren we dan 
niet te zien in de achteruitkijkspiegels 
van de chauffeur. Een keer sprongen 
mijn vriendje en ik op zo’n dieplader 

in de veronderstelling dat we er in de 
De la Reystraat weer af konden. He-
laas was dat niet het geval. De wagen 
reed in plaats van linksaf rechtsaf en 
met zo’n snelheid dat eraf springen 
niet in je op kwam. De vrachtauto 
reed de Paul Krügerstraat op – linksaf 
naar de Hilledijk – de Parallelweg 
op, richting – Poortgebouw bij de 
Binnenhaven, en wij ‘genoten’, ons 
met bloedangst vasthoudend aan die 
staanders, totdat de wagen moest stop-
pen bij het Stieltjesplein, waar we er 
eindelijk weer konden afspringen. Het 
hele eind teruglopen was ook weer 
een avontuur op zich, want al lopend 
over het spoorwegemplacement van 
de Spoorweghaven viel ook weer veel 
te beleven. Dat alles is nu zo’n 60 jaar 
geleden (ben nu 74), maar die tijd van 
schooieren langs de haventerreinen 
en avonturen beleven die vergeet je 
nooit meer. Ben wel benieuwd naar 
de foto’s die de schrijfster van het 
Oproepje, Anette Weeda-Paesens, in 
bezit heeft. Ongetwijfeld zal ik veel 
herkennen!

Cees Warrenaar
c.warrenaar@gmail.com

Willem Pijper (2)
Het artikel over Willem Pijper in De 
Oud-Rotterdammer van 8 februari 
maakt veel los. De beroemde moderne 
componist was Rotterdammer. Mo-
derne muziek maakte hij. Wij hielden 
destijds van Mozart en Beethoven en 
vonden al die dissonanten in de mo-
derne muziek maar niks. Boze grap-
penmakers beweerden dat de musici 
van het Rotterdams Philharmonisch 
orkest eens zo’n werk van Paul Hinde-
mith achterstevoren hadden gespeeld 
en dat het publiek niets merkte.

Anton de Man
ademan@planet.nl  

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.TANTE POST

 Hoofdprijs voor Ridderkerkse
Het heeft even geduurd, maar een paar dagen geleden kon dan eindelijk symbolisch de 
hoofdprijs van de eindejaarspuzzel van De Oud-Rotterdammer worden uitgereikt. Winnares 
Ria Niemantsverdriet kreeg een waardebon van 250 euro voor een bezoek aan De Theetuin in 
Rijsoord uitgereikt, die beschikbaar was gesteld door het restaurant en partycentrum.

Ria was één van de vele goede inzenders van de oplossing ‘Oliebol’ van de mini-quiz in de laatste krant van het jaar. 
Een oplossing die nog wel wat voeten in de aarde had, want in de quiz waren enkele fouten geslopen, waardoor mensen 
een vreemde uitkomst van hun gepuzzel kregen. De jury besloot daarop ook die vreemde uitkomst goed te rekenen en 
lootte uit alle inzenders de uiteindelijke prijswinnaars. Behalve de hoofdprijs gingen er ook cadeaubonnen voor een 
gratis bezoek aan Miniworld naar 
vijf prijswinnaars. Die winnaars 
krijgen hun prijs toegezonden (hun 
namen werden eerder al in deze 
krant gepubliceerd).

Op de foto: André de Jong van De 
Theetuin (links), winnares mevrouw 
Ria Niemantsverdriet en Timo Pauw 
van De Oud-Rotterdammer.

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

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

Adverteren:
Timo Pauw 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            timo@deoudrotterdammer.nl 

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

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 59,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. musicus (strijker); 7. harde boomvrucht; 12. verfrissing; 13. muzikaal oefenstuk; 14. familielid; 15. Zwitserland (op 
auto’s); 17. boomvrucht; 19. opening in een vestingmuur; 21. haars inziens (afk.); 22. dierenverblijf; 24. Europese be-
kerwedstrijd; 27. nachthemd; 28. openbaar vervoermiddel; 30. muziekgenre; 31. mannetjesschaap; 32. goed kunnende 
leren; 33. kering in een rivier; 35. oliehoudend zaad; 37. nagerecht; 38. deegreepje; 41. glansverf; 42. pesten; 44. melk-
klier; 46. kerkelijk sacrament; 47. noeste vlijt; 48. Duits kledingbedrijf; 49. plaats in Noord-Holland; 50. bakplaats; 52. 
Noorse bosgeest; 54. vlees bereiden; 56. brood van fijn roggemeel; 58. keerkringlanden; 61. pot met een oor; 62. begrip 
(benul); 64. kever; 65. ceintuur; 67. vurig strijdpaard; 68. cilinder; 70. teken; 72. Bart’s Nerverending Network (afk.); 73. 
rijwielbeveiliging; 76. stapel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. grote zanggroep; 79. koffiebezinksel; 81. persoonlijk 
voornaamwoord; 82. mannetje bij; 83. Nederlandse prinses; 84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. oxideren; 87. op-
gerolde zure haring.

Verticaal
1. ruzie maken; 2. rivier in Rusland; 3. stuk doek of stof; 4. ingeving of plan; 5. plaats voor een café; 6. sluiting van een 
broek; 7. computercamera; 8. vergrootglas; 9. Ned. omroepstichting (afk.); 10. openbaar ministerie (afk.); 11. hovenier; 16. 
raamscherm; 18. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 20. alcoholische drank; 21. populaire groet; 23. opbergruimte; 
25. Duits automerk; 26. rijstbrandewijn; 27. afgestoken graszode; 29. miniatuurstad bij Den Haag; 32. zonder slaap; 
34. bloeimaand; 36. arbeidsloon; 37. insect; 39. waterkant; 40. aangename tijdsbesteding; 42. grote toegangsdeur; 43. 
verdieping; 45. Noorse zeegod; 46. landbouwgif (afk.); 51. heidemeertje; 53. afval van riet; 54. herenkapper (figaro); 55. 
plaats in Duitsland; 56. bodemvoeding; 57. boomvrucht; 59. plezier; 60. onzin (lariekoek); 62. vrouw van een agrariër; 63. 
strooibiljet; 66. deel van een visfuik; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69. oude lap; 71. in andere woorden (afk.); 73. versterkte 
vesting; 74. autoped; 75. schoolvak; 78. oogholte; 80. explosief; 82. lidwoord; 85. woensdag (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de Olympische Winterspelen en de medailles die Nederland 
zou kunnen behalen. Hij luidde:

Beter dan in Sotsji kan bijna niet

Veel inzenders stuurden de juiste oplossing in en uit al die goede inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot 
die ieder een set met vijf Rotterdamse onderzetters ontvangen. De winnaars zijn: Jan Bouwman, M. Verweij, Jannie 
van der Velden, H. Hooghuis en Riet de Graaf.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs klaar-
liggen. Ditmaal het boek ‘Rotterdam. Oude en Nieuwe Westen 
Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw van Bep en Tinus de Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw oplossing voor donderdag 3 maart 12.00 uur bij ons binnen 
is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt 
de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

29 39 6 13 60 85 49

21 18 11 86 50 82 24 42 53 5 69 14 25 33

7 49 24 87 22 10 44 46 13 38

Horizontaal 1. musicus (strijker); 7. harde boomvrucht; 12. verfrissing; 13. muzikaal oefenstuk; 14. fami-
lielid; 15. Zwitserland (op auto’s); 17. boomvrucht; 19. opening in een vestingmuur; 21. haars inziens
(afk.); 22. dierenverblijf; 24. Europese bekerwedstrijd; 27. nachthemd; 28. openbaar vervoermiddel; 30.
muziekgenre; 31. mannetjesschaap; 32. goed kunnende leren; 33. kering in een rivier; 35. oliehoudend
zaad; 37. nagerecht; 38. deegreepje; 41. glansverf; 42. pesten; 44. melkklier; 46. kerkelijk sacrament;
47. noeste vlijt; 48. Duits kledingbedrijf; 49. plaats in Noord-Holland; 50. bakplaats; 52. Noorse bosgeest;
54. vlees bereiden; 56. brood van fijn roggemeel; 58. keerkringlanden; 61. pot met een oor; 62. begrip
(benul); 64. kever; 65. ceintuur; 67. vurig strijdpaard; 68. cilinder; 70. teken; 72. Bart’s Nerverending
Network (afk.); 73. rijwielbeveiliging; 76. stapel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. grote zanggroep;
79. koffiebezinksel; 81. persoonlijk voornaamwoord; 82. mannetje bij; 83. Nederlandse prinses; 84. alge-
mene ouderdomswet (afk.); 86. oxideren; 87. opgerolde zure haring.

Verticaal 1. ruzie maken; 2. rivier in Rusland; 3. stuk doek of stof; 4. ingeving of plan; 5. plaats voor een
café; 6. sluiting van een broek; 7. computercamera; 8. vergrootglas; 9. Ned. omroepstichting (afk.); 10.
openbaar ministerie (afk.); 11. hovenier; 16. raamscherm; 18. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 20.
alcoholische drank; 21. populaire groet; 23. opbergruimte; 25. Duits automerk; 26. rijstbrandewijn; 27.
afgestoken graszode; 29. miniatuurstad bij Den Haag; 32. zonder slaap; 34. bloeimaand; 36. arbeids-
loon; 37. insect; 39. waterkant; 40. aangename tijdsbesteding; 42. grote toegangsdeur; 43. verdieping;
45. Noorse zeegod; 46. landbouwgif (afk.); 51. heidemeertje; 53. afval van riet; 54. herenkapper (figaro);
55. plaats in Duitsland; 56. bodemvoeding; 57. boomvrucht; 59. plezier; 60. onzin (lariekoek); 62. vrouw
van een agrariër; 63. strooibiljet; 66. deel van een visfuik; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69. oude lap; 71. in
andere woorden (afk.); 73. versterkte vesting; 74. autoped; 75. schoolvak; 78. oogholte; 80. explosief;
82. lidwoord; 85. woensdag (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

?

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl

Afgelopen jaar heeft De Oud-Rot-
terdammer diverse keren aandacht 
besteed aan Recreatieoord Hoek van 
Holland. Het recreatiepark met een al 
heel lange Rotterdamse geschiedenis 
dreigde verloren te gaan en overgeno-
men te worden door een projectont-

wikkelaar. Bewoners en sympathisan-
ten staken daar echter een stokje voor. 
Met acties en publiciteit werd de ge-
meenteraad van Rotterdam overtuigd 
dat dit stukje Rotterdamse cultuur niet 
verloren mocht gaan. Uiteindelijk is 
het zover niet gekomen. En dat moest 

gevierd worden.

Unaniem
Na ruim een jaar 
hard werken was 
het dan eindelijk 
zover. Het 
recreatiegebouw 
op het nieuwe 
kamp was gezel-
lig versierd met 
groen-wit-groene 
vlaggetjes en 
ballonnen, de 

Rotterdamse kleuren. Aanleiding voor 
het feestje was de uitspraak van de 
Rotterdamse gemeenteraad drie dagen 
eerder. Zij stemde er unaniem mee in 
dat het beheer van het vakantiepark 
in handen komt van de recreanten. 
Het plan hiervoor was opgesteld 
door wethouders Kurvers en Kasmi, 
in samenwerking met de RAR en de 
gebiedscommissie Hoek van Holland.

Verkoop van de baan
Met het raadsbesluit is een periode 
van veel wapengekletter op het Rot-
terdamse stadhuis afgesloten. Een 
periode waarin het actiecomité door 
een hausse aan acties en mediaberich-
ten de druk tot boven het kookpunt 
opvoerde. Met een verkoop aan een 
commerciële marktpartij vreesden de 
bewoners dat ze hun huisje of caravan 

zouden moeten opgeven. Dat scenario 
is nu dus definitief van de baan.

Toost
Van de gemeenteraad waren aan-
wezig: Ellen Verkoelen (50-PLUS), 
Benvenido van Schaik (Leefbaar 
Rotterdam), Co Engberts (PVDA), 
Maurice Meeuwissen (PVV), Jaap 
Rozema (Partij voor de Dieren), Ro-

bert Simons (Leefbaar Rotterdam) en 
Marvin Biljoen (Groen Links). Samen 
met de gebiedscommissie Hoek van 
Holland en de aanwezige recreanten 
brachten zij een toost uit op een mooie 
toekomst voor het recreatieoord.

Bewoners Recreatieoord Hoek van Holland vieren overwinning
Ondanks de storm en de regen was het recreatiegebouw op Recreatieoord Hoek van Holland zondag-
middag 6 februari goed gevuld. Bewoners van het park, diverse raadsleden, leden van het actieco-
mité, de Recreanten Advies Raad (RAR) en de Hoekse gebiedscommissie hadden zich er verzameld. 
Ze vierden dat het recreatieoord behouden blijft en in eigen beheer van de recreanten komt.

Ook Ellen Verkoelen en de 010-Sheriff John Buijsman proosten op Recreatieoord Hoek van Hol-
land

Een toost op een mooie toekomst voor Recreatieoord Hoek van 
Holland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

29 39 6 13 60 85 49

21 18 11 86 50 82 24 42 53 5 69 14 25 33

7 49 24 87 22 10 44 46 13 38

Horizontaal 1. musicus (strijker); 7. harde boomvrucht; 12. verfrissing; 13. muzikaal oefenstuk; 14. fami-
lielid; 15. Zwitserland (op auto’s); 17. boomvrucht; 19. opening in een vestingmuur; 21. haars inziens
(afk.); 22. dierenverblijf; 24. Europese bekerwedstrijd; 27. nachthemd; 28. openbaar vervoermiddel; 30.
muziekgenre; 31. mannetjesschaap; 32. goed kunnende leren; 33. kering in een rivier; 35. oliehoudend
zaad; 37. nagerecht; 38. deegreepje; 41. glansverf; 42. pesten; 44. melkklier; 46. kerkelijk sacrament;
47. noeste vlijt; 48. Duits kledingbedrijf; 49. plaats in Noord-Holland; 50. bakplaats; 52. Noorse bosgeest;
54. vlees bereiden; 56. brood van fijn roggemeel; 58. keerkringlanden; 61. pot met een oor; 62. begrip
(benul); 64. kever; 65. ceintuur; 67. vurig strijdpaard; 68. cilinder; 70. teken; 72. Bart’s Nerverending
Network (afk.); 73. rijwielbeveiliging; 76. stapel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. grote zanggroep;
79. koffiebezinksel; 81. persoonlijk voornaamwoord; 82. mannetje bij; 83. Nederlandse prinses; 84. alge-
mene ouderdomswet (afk.); 86. oxideren; 87. opgerolde zure haring.

Verticaal 1. ruzie maken; 2. rivier in Rusland; 3. stuk doek of stof; 4. ingeving of plan; 5. plaats voor een
café; 6. sluiting van een broek; 7. computercamera; 8. vergrootglas; 9. Ned. omroepstichting (afk.); 10.
openbaar ministerie (afk.); 11. hovenier; 16. raamscherm; 18. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 20.
alcoholische drank; 21. populaire groet; 23. opbergruimte; 25. Duits automerk; 26. rijstbrandewijn; 27.
afgestoken graszode; 29. miniatuurstad bij Den Haag; 32. zonder slaap; 34. bloeimaand; 36. arbeids-
loon; 37. insect; 39. waterkant; 40. aangename tijdsbesteding; 42. grote toegangsdeur; 43. verdieping;
45. Noorse zeegod; 46. landbouwgif (afk.); 51. heidemeertje; 53. afval van riet; 54. herenkapper (figaro);
55. plaats in Duitsland; 56. bodemvoeding; 57. boomvrucht; 59. plezier; 60. onzin (lariekoek); 62. vrouw
van een agrariër; 63. strooibiljet; 66. deel van een visfuik; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69. oude lap; 71. in
andere woorden (afk.); 73. versterkte vesting; 74. autoped; 75. schoolvak; 78. oogholte; 80. explosief;
82. lidwoord; 85. woensdag (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

?

Download de gratis brochure 
“De symptomen van Parkinson” 

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

Poffen

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
artiesten als Ben Cramer, Lee Towers 
en Saskia en Serge. Ook organiseerde 
zij het Vlaardingse Songfestival waar 
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans 
Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’. Rein 
Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, die als 
zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen.

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of politiechefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving vande hoofdcommis-
sarissen. Het beschrifjt nauwkeurig hoe deze leidinggevenden 
het korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

€ 14,95
€ 24,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

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.
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Ja, ik bestel:

Dinsdag 22 februari 2022

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   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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