
Ik was een leergierig jon-
getje. Aangekomen op de 
Theodorus de Cellesschool 
vond ik het heerlijk te leren 
rekenen en schrijven, ik 
vond het fijn de tafel van 7 
op te dreunen en geschiede-
nis vond ik prachtig. Ik ging 
graag naar school. Als mijn 
vader ‘s avonds thuiskwam en 
de krant pakte, ging ik soms 
op de brede leuning van zijn 
stoel zitten om mee te lezen. 
Zo volgde ik de Hongaarse op-
stand van 1956 (ik was toen 
10 jaar) van dag tot dag.

Waar ik eigenlijk heen wil met 
dit stukje is: hoe dacht men, mijn 
ouders en familie en natuurlijk ikzelf 
toentertijd over andere landen? Welke 
beelden en gevoelens kwamen naar 
boven? Ik wil er graag een paar de 
revue laten passeren.

Sprookjesland
Waar je natuurlijk niet omheen kan is 
Amerika (de Verenigde Staten). Het 
land van de onbegrensde moge-
lijkheden, het beloofde land, van 
krantenjongen tot miljonair. Allemaal 
wel een beetje waar. Het land, waar 
iedereen rijk was. Wie herinnert zich 
nog het liedje ‘Oom Piet is weer terug 
uit Amerika’. We zaten op het puntje 
van onze stoel bij de cowboyfi lms, we 
lachten hard mee met de avonturen 
van de Dikke en de Dunne of van 
Charly Chaplin, en keken vol spanning 
naar boevenfi lms. We vergaapten ons 
aan de wolkenkrabbers (zo beweerde 
een vriendje dat ze zo gebouwd waren 
dat ze bij harde wind zachtjes mee 
deinsden, anders zouden ze instorten). 
We hoorden over fi lmsterren die wel 
7 keer getrouwd waren. Om het nog 
gekker te maken, hadden sommigen 
een zwembad in de tuin. Jongens van 
pas 16 jaar oud reden rond in de slee 
van hun vader en enkelen kregen op 
die leeftijd al een auto van hun ouders. 
Zo hoorde ik een verhaal over een 
boer rustig in zijn tuin zat, toen plotse-
ling de grond begon te schudden en te 
borrelen en er een harde straal olie uit 

de grond schoot; binnen de kortste ke-
ren was hij miljonair. De sympathie en 
dankbaarheid naar Amerika was groot, 
natuurlijk mede veroorzaakt door de 
rol die de Amerikanen speelden bij 
onze bevrijding. Nee, Amerika was 
een soort sprookjesland.

Wein, Weib und Gesang
Je zou verwachten dat na de oorlog de 
mensen niets meer met de Duitse taal 
of populaire cultuur te maken wilden 
hebben, maar voor velen was de eerste 
buitenlandse vakantie een reisje langs 
de Rijn of naar de Moezel. Voor mijn 
broers die dit reisje maakten, was het 
volop genieten. Wein, Weib und Ge-
sang. Ook de Duitse schlagers waren 
populair. Freddy met zijn sentimentele 
liedjes over Heimweh, eenzaamheid 
en verlangen naar de zee. Conny 
Frobess, de ideale schoondochter met 
haar lieve, opgeruimde liedjes. De 
gezellige fi lms met Heinz Ruhmann. 
Ik zag de eerste Duitse families op 
het strand (ja, inderdaad ook een kuil 
graven); vader was dikwijls invalide. 
Ik zag hun Volkswagen Kevers rijden 
met een bloemenkrans van de Keu-

kenhof op de motorkap.
Zoals veel jongens, spaarde ook ik 
postzegels. Ik had een serie met de 
kop van Hitler. Zo had ik een vrij 
zeldzame zegel (een oranjezegel van 8 
pfennig) waar ik nog een leuk bedrag 
voor heb gekregen. Mijn vader sprak 
regelmatig over de oorlog. Over de 
grote gebeurtenissen In Rotterdam: het 
bombardement, de razzia en de hon-
gerwinter. Dikwijls eindigde hij zijn 
verhalen met: ‘‘Er waren ook goede 
Duitsers.’’ Mijn ouders woonden 
tijdens de oorlog een poosje buiten 
Rotterdam. Ze kregen twee Duitse 
soldaten ingekwartierd, aardige en be-
hulpzame jongens (ze hebben bv. nog 
de dakgoot gerepareerd en brachten 
eten mee uit de kazerne). Later kwam 
ook nog een Duitse soldaat op zijn 
fi ets mijn broertje naar huis brengen, 
toen die was gevallen. Toen werd het 
allemaal wel wat ingewikkeld.

Kikkerbilletjes
Dit land stond er bij ons niet zo goed 
op. Een beetje decadent, wuft en 
lichtzinnig. De uitdrukking ‘met de 
Franse slag’ zegt genoeg. Parijs was 

zondig. In de Moulin Rouge kon 
je zelfs stripteases zien. En om het 
allemaal nog erger te maken, aten 
ze slakken en kikkerbilletjes. Die 
Fransen leefden van de lucht en de 
liefde. Bij elke maaltijd dronken ze 
een fl es rode wijn. Dit paste niet bij 
onze soberheid en degelijkheid. Je had 
natuurlijk wel ieder jaar de Tour de 
France, maar dit was toch meer een 
sportief evenement. Mooie beelden 
van het landschap zag je toen nog 
niet. Maar het imago van Frankrijk 
maakte toch ook wel nieuwsgierig. In 
fi lms met Brigitte Bardot hoopte men 
toch dingen te zien die je elders niet 
zag en een reisje naar de stad van de 
liefde was te overwegen. Frankrijk 
was natuurlijk ook Lourdes en daar 
voelden wij ons als katholiek gezin 
nauw verbonden mee. Maar het waren 
ook de hoogtijdagen van het Franse 
chanson. Het was genieten van Henry 
Salvador, Charles Trenet. Edith Piaf, 
Douce France. 

Bolhoed
Niemand zei nog Groot Brittannië. 
De Engelsen hadden natuurlijk veel 

sympathie door hun rol in de oorlog. 
De Big Ben was een symbool, evenals 
de smog. Zij dronken de hele dag thee 
en de mannen droegen een bolhoed en 
paraplu en stonden geduldig in de rij 
op de bus te wachten. We keken naar 
de roeiwedstrijd tussen de universitei-
ten van Oxford en Cambridge. Zelfs 
een Engelse kostschool was wereldbe-
roemd, Eton.
Wie had er nou gereisd in de jaren 
50? Ja, zeelui en missionarissen. Be-
tekende wel dat je heerlijk kon weg-
dromen, fantaseren en je verwonderen 
over verre landen. Exotische oorden 
van toen worden nu soms overstroomd 
door toeristen. Wie was er nu ooit in 
Spanje geweest? Spanje was voor ons 
stierenvechten en de opkomst van 
het legendarische Real Madrid in de 
beginjaren van de Europacup. In Italië 
aten ze macaroni en spaghetti en had-
den wij als goede katholieken ontzag 
voor Rome, het Vaticaan en de Paus. 
Naarmate de landen verder weg lagen, 
vervaagden de dromen.

Theo van Leest 
t.m.vanleest@gmail.com  

Dromen en fantaseren over verre landen
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Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

en tarieven zonder extra kosten achteraf

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

www.conceptuitvaart.nl

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

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

tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten

en tarieven zonder extra kosten achteraf
De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Kijk op pagina 8

Compleet verzorgt voor € 4.195

Uitvaart al vanaf: € 1.495

010 418 23 33  |  www.hess.nl



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 12 juli 2022pagina 2

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.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

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 € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

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)

 
 BTR REIZEN 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

  

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Autovakantie Hoog Soeren / Veluwewe 
 

All Inclusive Hotel Oranjeoord / Hoog Soeren 
3 dagen van €  € 151,- p.p. / 5 dagen va. € 295,- p.p.p. 
 

g , p p g
Autovakantie Valkenburg / Zuidd-

, p p
d-Limburg

p pp
rgg 

 

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg 
3 dagen van €  € 125,- p.p. / 5 dagen va. € 246,- p.p. 

 
g , p p g

Autovakantie Duitse Südeifelel 
 

All Inclusive Hotel Bitburg / Bitburg 
4 dagen van €  € 210,- p.p. / 5 dagen va. € 260,- p.p. 
 

g , p p g ,
Autovakantie Duitse Teutoburgerwald

p p, p
d 

 

All Inclusive Hotel Der Jägerhof / Willebadessen 
3 dagen van €  € 129,- p.p. / 5 dagen va. € 259,- p.p. 

  � 055 5059500  

 

Busvakantie / Ootmarsum / Twentete 
 

 Stadshotel Ootmarsum ***  
5 dagen vertrek 22 september 2022 € 480,- p.p. 
 

g p ,
Busvakantie / Valkenburg / Zuid

,
d-

p p,
d-Limburgrg 

 

All Inclusive Hotel Op de Boud *** 
5 dagen vertrek 21 oktober 2022 € 455,- p.p. 
 

g ,
Riviercruise IJsselmeer & Texel

p, p
el 

 

rRiviercruiseschip Serenade I  
8 dagen vertrek 25 aug. 2022 va. € 990,-  p. 
 

g g , p
Riviercuise Rijn & Moezel naar Cochemm 
 

 Riviercruiseschip Serenade I 

6 dagen vertrek 19 september 2022 va. € 590,- p.p.  

 BTR Reizen heeft nog veel meer mooie Autovakanties - Busreizen - Riviercruises 

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUISHIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!

BEL 0180 - 820244



Onze mooie oranje VW Variant heeft, 
omdat hij het zesde jaar in gaat, een 
nieuwe accu en nieuwe banden. De 
eerste stop op een camping aan de 
oever van een rivier. Heel de avond 
amusement van voorbijvarende sche-
pen met hoempa orkest en luidruchtig 
zingende Duitsers. De volgende 
ochtend vroeg zijn wij aan het zingen, 
want mijn vrouw is jarig. In opper-
beste stemming weer op reis, tot... 
vlakbij München een enorme klap in 
de motor. Daarna doet-ie niets meer. 
Enorm geluk, het is precies bij de afrit 
naar een parkeerplaats. De mannen 
daar aan het werk bellen de ADAC. 
Distributieketting is door de motor 
geslagen. Niet meer te repareren zeg-
gen ze en bellen een sleperswagen. 
Als die er is, de auto er op, de caravan 
er achter en wij met ons vieren bij de 
chauffeur in de cabine. “Huil maar 
niet mevrouw”, zegt hij. “in Spanje is 
het veel erger. Een tankwagen met gas 
van de weg geraakt, een camping op-
gereden en ontploft. Mensen sprongen 
brandend in zee, nu al 215 doden.”

De auto wordt naar VW-dealer 
gebracht en wij met de caravan op 
de camping in München. Geweldige 
camping, we blijven een week. Je 
stapt de poort uit en staat dan voor de 
ingang van de prachtige dierentuin. 
De camping ligt aan de oever van een 
snelstromende rivier. Vroeger kwamen 
de houthakkers op vlotten van boom-
stammen uit de bossen tot hier waar de 
vlotten uit het water gehaald werden 
en verwerkt. Nu varen er nog steeds 
vlotten, maar met zingende Duitsers, 
enorme vaten bier en een hoempa 
orkest erop. 

Munten
Maar er is nog steeds de kapotte 
auto. Dus de ANWB gebeld waar ik 
verzekerd ben. Dat bellen moest toen 
nog met munten. “Met ANWB (tikke 
tikke tik) ik zal U doorverbinden 
(tikke tikke tik)’’. U snapt tegen de tijd 
dat je de juiste persoon hebt, zijn de 
muntjes op. Wisselen, weer proberen. 
Resultaat: wij moeten met de trein 
naar huis, de auto en de caravan zul-

len opgehaald worden. Thuis staat 
de caravan al voor de deur, maar de 
auto? De ANWB: “Het spijt ons, maar 
de auto wordt niet opgehaald, want 
de reparatie kost 2700 mark en dat 
overstijgt de restwaarde”. “Bij Hogen-
boom in Rotterdam kost een ruilmotor 
1600 gulden.’’ “Spijt ons wel, maar de 
auto staat in Duitsland en moet daar 
ingevoerd.’’ Dan krijg ik een brief. 
“We hebben uw auto in Duitsland 
ingevoerd, kosten 1000 mark. Omdat 
dit ook de restwaarde is van het wrak 

hoeft U niets te betalen.” Na mijn 
protestbrief over de mooie auto, de 
nieuwe banden en accu, zonnebril enz. 
weer een brief van de ANWB. “We 
hebben uw brief ontvangen en zullen 
5 gulden voor de zonnebril op uw 
rekening overmaken.”
We hebben een caravan maar geen 
huis. Bellen dus naar Camping het 
Waterbos, kunnen we 14 dagen eerder 
komen. Antwoord: “Nee. Jammer wat 
gebeurd is en dat U thuis niet kunt 
wonen maar dat is niet onze schuld.”

Gelukkig reageert de directeur van de 
Ronde Weibos aardiger. “Hier is ook 
alles vol, maar we hebben altijd wel 
een plekje voor familie of kennissen 
en daar mag U gebruik van maken.’’ 
Of ik nog lid ben van de ANWB? Ja, 
lid sinds 1962 zogenaamd platina. 
Waarom? Ze doen meer dan verze-
keren.

Casper Driesen
c.driesen@upcmail.nl

Vakantieplan pakte anders uit
Het is 1978. Wij krijgen een nieuwe keuken, dus de oude er uit, 
een paar muurtjes gesloopt en een aantal dagen zonder water 
en gas. Geen enkel probleem, want als leraar op het Grafisch 
Lyceum heb ik 7 weken vakantie. Tijdens het slopen gaan we 3 
weken naar het Meer van Lugano en als we weer thuis zijn twee 
weken naar Camping het Waterbos in Rockanje. Dan kan ik pen-
delend de montage van de nieuwe keuken in de gaten houden.
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Rockanje. (foto: Streekarchief Voorne-Putten)

CCtjeCCtje

Het reizen is een grote beproeving geworden, 
en steeds beter ga ik de gevederde woorden 
van mijn vader in herinnering roepen: “Va-
kantie is ontbering en ellende!”
Die ouwe Willem wou nooit ergens heen, 
en hoe ouder ik word hoe meer ik hem ga 
begrijpen.
Maar de wederwaardigheden die een vrien-
din mij vorige week vertelde, die zij op een 
reis had meegemaakt, sloegen mij met totale 
stomheid.

Het betreft hier een natuurlijk al wat oudere 
dame die een flatje heeft in Cannes, u weet 
wel, aan de Franse Riviera. Daar was zij 
een maandje terug vanaf Schiphol naar toe 
gevlogen met Transavia, knoop die naam 
goed in uw oren. Schiphol was natuurlijk een 
chaotische ramp en het toestel vloog een paar 
uren te laat, maar daar kijk je tegenwoordig 
al niet meer van op. Vorige week had zij op 
donderdag een vlucht terug naar Nederland 
geboekt en dat gaat dan vanaf het vliegveld 
van Nice. Vertrektijd 22u15. 

Zij was er al voor de zekerheid al wat eerder. 
Het was er van een overstelpende drukte, de 
mensen stonden hutje bij mutje op elkaars 
lip. Je kon nergens zitten. Op een gegeven 
ogenblik had ze ergens toch een zitplekje 
gevonden, en ze bleef daar maar zitten want 
“opstaan” om iets te eten of te drinken te 
halen was natuurlijk “plaatsje vergaan”. 
De vertrektijd begon te naderen, maar er 
gebeurde niets, terwijl op de borden bleef hij 
gewoon staan, niks geen “cancelled” of zo. 
Dat het elf uur werd was ook nog niets bij-
zonders, wel dat de vlucht toen zonder enige 
uitleg van de borden verdween. Digitale 
mensen zagen op hun apparaten dat de vlucht 
er uit was gehaald. Wat nu? Inmiddels was 
alleen de groep die naar Amsterdam moest 
nog in de hal, voor de rest was alles dicht, 
niets functioneerde nog, Transavia was om 
tien uur dicht gegaan en was verlaten. Geen 
enkele uitleg.

Daar sta je dan, als vrouw van over de 
zeventig, en je probeert niet in paniek 

te raken. Hoe kom ik bij mijn koffers? 
Nederlanders kennende zal er een stevig 
gemor zijn geweest, en jawel, er bleek nog 
een levende ziel aanwezig die zorgde dat 
de bagage terug kon worden gehaald. Maar 
wat dan? Gelukkig was er een jonge meid 
die zich over mijn vriendin ontfermde, die 
op haar telefoontje een hotel had gevonden, 
(dat gaat mij ook nog een nekken dat ik dat 
allemaal niet tot mijn beschikking heb), dat 
niet ver weg was, hetgeen twee uur zoeken 
en lopen bleek te zijn. Daar troffen zij een 
rij van een twintigtal mensen die ook aan 
het inchecken waren, maar gelukkig konden 
zij er nog bij. Een hotel waar je normaal 
gesproken niet dood gevonden wil worden 
maar daar let je dan niet meer op. Licht aan 
gelaten en geen seconde geslapen natuurlijk. 
Volgende ochtend, wat te doen? Ze belde een 
bevriende taxichauffeur, “dat had ik eigenlijk 
veel eerder moet doen maar in mijn paniek 
niet aan gedacht”, die haar terug bracht naar 
Cannes, waar ze goddank terecht kon bij een 
vriendin die haar liefderijk opnam. De eerst-
volgende vlucht was maandag, die geboekt, 
en nog enige dagen stuk geslagen, waarbij je 
dan eigenlijk een vermogen uitgeeft aan eten 
en drinken, en je die toffe vriendin natuurlijk 
vrij houdt. Maandag nog even paniek omdat 
“de boeren” Schiphol zouden belegeren maar 
dat viel gelukkig mee. Bij de bagagebanden 

was het een pandemonium van niet afge-
haalde koffers, maar ze had geluk en pikte de 
hare er vrij snel uit.

Van Transavia taal noch teken noch uitleg 
noch excuses. Misschien digitaal wel? Zou 
het dan niet eens een idee zijn om er reke-
ning mee te houden dat er ook nog oudere 
mensen zijn die zo niet bereikbaar zijn?
Ik vind het sowieso een aanfluiting om je 
klanten op de manier zoals in dit stuk ge-
schetst te behandelen.
En ik ben blij dat ik lekker thuis blijf.

Wie verre reizen doet, 
kan nooit z’n mond houden

“Ga jij van de zomer nog weg?”, is een vraag die mij de laatste dagen veel 
wordt gesteld. En dan antwoord ik ontkennend, met een steeds tevredener 
grijns op mijn gezicht. Want als ik al de beelden zie van die chaos op die 
vliegvelden, dan vlucht ik mijn tuin in en ga met een mooi leesboek onder 
een boom zitten. En dan is mijn kinderhand meer dan gevuld, vooral als er 
na vieren een oud klaartje bij komt.
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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.

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

  

 
 

 

  

   

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,-

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

Uitgebreid brunchen tijdens een 
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live 
muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00   
Juli 17, 31  Aug 07, 28  
Sept 03*, 04*, 18  Okt 02, 30   
Nov 13, 27    Dec 11, 18, 26*

Voor een gezellige avond uit met 
diner en entertainment! 
Incl. amuse, diner, dessert, live muziek & 
entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
Juli 30   Aug 27   
Sept 03*, 17  Okt 01, 15*, 29  
Nov 12, 26  Dec 10, 25*

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

   REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHT WOUDRICHEM

Koffie of thee met gebak | Flakkeese Koffietafel | Koud- en warm dinerbuffet

      DONDERDAG 11 AUGUSTUS
      DONDERDAG 11 AUGUSTUS

08:30uur - 20:00uur

v.a. € 89,50

DAGTOCHTEN
Juli      Bruinisse   Aug      Woudrichem
Sept      Kinderdijk  Okt    Maassluis

1116
615

PARTYSERVICE.NL
OF BEL NAAR 0187 - 642 090 

      pz@partyservice.nl   
      www.partyservice.nl/vacatures

Solliciteren? 

Locaties

VACATURES

- Chef kok
- Zelfstandig werkend kok
- Leerling kok 
- Magazijn Chef
- Service en bediening 

MPS Brandaris, MPS de Ameland,  
Rederij Fortuna, Rederij Gemini,
Landhuis de Oliphant, KADE17

Voor onze schepen en locaties in 
Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en 
Oude-Tonge zijn wij op zoek naar: 

i

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

20%
Zomer-
korting
in de zomervakantie van 15 juli tot 19 augustus

Verhuur van vrijstaande bungalows
te midden van de bossen

‘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
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Ken je dit nog? 

 265   

 267   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Gezellig met z’n allen naar de poffertjestent. Waar zou dit kunnen zijn in Rotterdam? 
Iemand enig idee wanneer deze foto is gemaakt? Herkent u wellicht mensen op de foto? Heeft u bij 
deze zaak wel eens iets leuks meegemaakt? Wij zijn weer benieuwd naar uw reacties. Schrijf ons uw 
anekdotes en herinneringen, zodat we ze kunnen delen met alle lezers van onze krant. Schrijf naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is e foto in groter formaat te bekijken.  

Herman van ’t Hoogerhuis: “Ik steek mijn hand 
niet er voor in het vuur, maar volgens mij opent 
Freek de Jonge hier de manifestatie “Fenomena” 
in het park. We zien ook burgmeester Peper – 
dus het is ergens in de jaren tachtig (of negentig) 
– die het kennelijk niet zo boeiend vindt. De 
manifestatie was een grote mislukking, ons aan-
gesmeerd door een stelletje Zwitserse profi teurs, 
die de gemeente vele miljoenen heeft gekost, en 
aan de afwikkeling waarvan nog vele jaren is 
gewerkt. Maar dat kon Freek de Jonge toen al-
lemaal niet weten, zo hij het ooit geweten heeft.”

Adry den Boer: “Ik weet het niet zeker, maar 
volgens mij gaat het hier over de Fenomena, een 
evenement waar vooral gezichtsbedrog centraal 
stond. Zo herinner ik me een wandschildering 
die op een lange gang leek. Als je die gang in 
wilde lopen, botste je met je snufferd tegen een 
wand aan die zo beschilderd was dat het een 
lange gang leek. Ook waren er grappen en grol-
len met spiegels, hoogst vermakelijk.”

Fred van Houten: “Deze foto is gemaakt op 24 
mei 1985 tijdens de opening voor genodigden 
van FENOMENA door de cabaretier Freek de 
Jonge. Vooraan met ambtsketen zit de toenmali-
ge burgemeester van Rotterdam Bram Peper. Op 
zaterdag 25 mei werd de echte opening gedaan 
door minister W.J. Deetman van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

Deze tentoonstelling FENOMENA duurde van 
25 mei tot 20 oktober 1985 en bevond zich in 
Het Park bij de Euromast. Het was een tentoon-
steling vol met natuurkundige proefjes. Bekend 
van de poster is het bamboe-kasteel. Ook het 
oever-klavier werd regelmatig bespeeld. Ik ben 
er met de klas naartoe geweest Het populairst bij 
de leerlingen was toch wel de zwaartekracht-lift. 
Deze tentoonstelling kwam uit Zürich en trok 
meer dan één miljoen bezoekers. In het Stads-
archief bevindt zich een opname van Freek de 
Jonge van de opening van vrijdag 24 mei 1985. 
Voor een indruk van deze tentoonstelling: kijk 
op https://paulvanbuuren.nl/fenomena-1985/ Op 
deze site staat een update van 5 januari 2018 van 
Bart Janssen. Het is een PDF-bestand. Klik dit 
aan en je krijgt alle pagina’s van het program-
maboekje te zien.”

Remy (op de website van Paul van Buuren): 
“Mijn broer en ik zijn hier ook als kind geweest. 
Heel vaak zelfs. Het was een waar speelparadijs 
voor ons in die tijd. Ik was toen 6 jaar oud. Mijn 
vader heeft laatst een boek via marktplaats ge-
kocht over Fenomena met afbeeldingen en uitleg 
over bijna alle objecten die er werden tentoon 
gesteld. Ik kan mij vooral nog heel goed de zon-
energie fontein herinneren. Die kon je dan door 
middel van een touw op de zon richten waarna 
de waterstraal steeds hoger kwam. Briljant! En 
wat te denken van het enorme bamboe bouwerk. 

Wow wat een beleving. Als ik er nu op terug 
kijk, 24 jaar later, kan ik alleen maar wensen dat 
dit prachtige evenement zo spoedig mogelijk 
weer terugkeert naar Het Park in Rotterdam! 
Burgemeester Aboutaleb?

Sjaak Bison: “Dit was echt een pracht evene-
ment. Als bezoeker werd je er telkens weer voor 
nieuwe verrassingen gesteld. Een ideale plek 
voor wat je nu ‘nerds’ noemt en toen gewoon 
nieuwsgierigen en beta’s. Allerlei attracties wer-
den tentoongesteld, de een nog verrassender dan 
de ander. Het waterorgel vond ik het leukst.”

Elsemiek van der Vleuten: “Ik herinner me dat 
ik daar met mijn zus en mijn vader en moeder 
naartoe ben geweest. Het was heel grappig. Je 
werd op allerlei manieren in de maling genomen. 
Volgens mij was het een buitenlandse expositie 
die naar Nederland was gekomen en een paar 
maanden in het park bleef staan. We zouden later 
nog een keer gaan met een verjaardagsfeestje 
van een vriendin. Maar dat is niet doorgegaan. 
Vriendin was ziek geworden, een paar dagen 
daarvoor. Daarna was de expositie gesloten. 
Eigenlijk zou zoiets permanent ook wel leuk zijn 
voor Rotterdam. Weer een attractie erbij, bedenk 
ik me nu. Maar na de fl op van de Floriade in 
Almere durf ik dat bijna niet voor te stellen... 
haha!”

Wim Schuurman: “Dit is Freek de Jonge, de 
cabaretier die vroeger een duo vormde met Bram 
Vermeulen. Dat heette Neerlands Hoop en was 
vooral bij jongeren razend populair. Ik heb ze 
nog zien optreden, ik meen in Luxor. Maar het 
kan ook de oude schouwburg geweest zijn. De 
noodschouwburg. Freek de Jonge heeft ongeveer 
in alle zalen in het land opgetreden, zeker toen 
hij als solo-artiest verder ging. Bram Vermeulen 
is al jaren geleden overleden. Freek treedt nog 
steeds op. Maar ik vind ‘m niet meer zo leuk als 
vroeger. Kan ook aan mij liggen natuurlijk.”

Aad Brugmans: “Dit is een foto die waarschijn-
lijk gaat over de manifestatie Fenomena. Op de 
foto zien we Freek de Jonge een openingsspeech 
houden. De manifestatie speelde zich af in het 
park bij de Euromast. Er waren allerlei opstellin-
gen van bijzondere verschijnselen. Gemaakt en 
bedacht door natuurkundigen uit Zwitserland als 
ik het me goed herinner. Ik ben er geweest, maar 
kan er me niet veel details van herinneren.”  

Manifestatie ‘Fenomena’  kostte miljoenen
Dat bleek nog niet zo’n makkelijke opdracht, die Ken je dit nog-afleve-
ring nummer 265 van vier weken geleden. Wie er op de foto achter de 
microfoon stond, bleek nog het eenvoudigst. Dat was natuurlijk caba-

retier Freek de Jonge. Maar het ging allemaal om de manifestatie Fenomena, die 
in het park bij de Euromast werd gehouden in 1985. Gelukkig waren er toch een 
paar lezers die zich dat nog wel konden herinneren en er hun kanttekeningen bij 
maakten. 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,-

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

 

 
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 

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizenDe mooiste busreizenDe mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 699www.dejongintra.nl/ebnau0210-daagse busreis
Drielandenreis, Nauders

vanaf p.p.

€ 649www.dejongintra.nl/eefr3028-daagse busrondreis
Normandische Invasiestranden, Bretagne en Parijs

vanaf p.p.

€ 649www.dejongintra.nl/ebsod03 10-daagse busreis
Vorstendom Andorra

vanaf p.p.

€ 116912-daagse busreis
Kroatische Bloemenrivèra

vanaf p.p.

€ 599 www.dejongintra.nl/ebbee028-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust 

www.dejongintra.nl/ebopa02www.dejongintra.nl/ebopa02

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

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@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

IEDERE 
DAG 
ANDERS!
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

� 088 - 676 43 89  � www.opnieuwenco.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

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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OP FACEBOOK



Mijn broer en ik zijn de erf-
genamen van onze oudste 
zus. Zij bezat een woning in 
het centrum van de stad; een 
heel leuke plek waar ik later 
graag zou wonen. Ik zou de 
woning graag behouden. Mijn 
broer heeft er minder mee en 
wil de woning graag verko-
pen zodat hij over het geld 
kan beschikken. Hoe komen 
we uit deze impasse?

Om te weten of er een impasse is, 
moet eerst bekend zijn waarover het 
eigenlijk gaat. Er moet dus een taxatie 
van de waarde van de woning komen; 
een taxatiewaarde in het economisch 
verkeer (vrije verkoopwaarde). Verder 
is de waarde van de andere bezittin-
gen van uw zus van belang, zoals van 
het banksaldo, van de waarde van de 
inboedel en van de eventuele hypo-
theek die nog op de woning rust of 
van andere verplichtingen. Bovendien 
moet u inventariseren wat uw bezittin-
gen zijn en óf en zo ja, hoeveel u kunt 
lenen om de woning uit de nalaten-

schap te kunnen kopen.

Pas als u weet hoe groot de erfde-
len zijn die u en uw broer uit de 
nalatenschap verkrijgen en duidelijk 
is of het mogelijk voor u is om de 
woning te kunnen verwerven, weet 
u hoe groot het dilemma is. Blijken 
erfdelen en beschikbare middelen ‘te 
matchen’, dan is er natuurlijk geen 
probleem. Lastiger wordt het wanneer 
u onvoldoende middelen heeft om 

uw broer uit te kopen. U kunt dan uw 
droom laten varen of met uw broer 
onderhandelen. De mogelijkheden die 
dan openstaan, zijn: u blijft uw broer 
een deel van zijn erfdeel schuldig, uw 
broer blijft voor een deel eigenaar van 
de woning en ontvangt daarvoor een 
vergoeding (hij deelt dan mee in de 
waardeontwikkeling van het pand), 
u vervroegt uw verhuiswens naar het 
centrum van de stad (en verkoopt 
uw huidige woning zodat er wel vol-

doende  middelen beschikbaar zijn) 
of u ziet van uw droom af en probeert 
later als u naar het centrum van de 
stad wilt verhuizen, een andere leuke 
woning te vinden.

In de praktijk zien we vooral de eerste 
en de laatste variant voorbij komen: 
een of meerdere erfgenamen houden 
een vordering op de andere erfgenaam 
die de woning wil kopen. Deze vorde-
ring wordt dan langzaam maar zeker 
afgelost. Zijn de andere erfgenamen 
niet zo toeschietelijk dan is de optie 
slechts het opgeven van de droom 
om niet in de fi nanciële problemen te 
komen.

Dilemma’s in de afwikkeling zien we 
over het algemeen meer in stukken uit 
de inboedel die meerdere erfgenamen 
willen hebben. Een loterij is dan 
een oplossing of een veiling of het 
verdelen van de inboedel in delen: die 
met een grote economische waarde en 
die met een grote emotionele waarde 
en die dan per categorie verloten. Het 
blijven hulpmiddelen die uiteindelijk 
tot teleurstellingen zullen of kunnen 
leiden. Maar er samen uitkomen met 
wat geven en nemen blijkt uiteindelijk 
altijd de beste oplossing voor nu en in 
de toekomst.  

 Tegengestelde belangen    

 Dinsdag 12 juli 2022    pagina 7   

Kosten uitvaart
De kosten van de uitvaart en van het 
grafmonument zijn niet aftrekbaar bij 
de inkomstenbelasting. Wel zijn ze 
verrekenbaar bij de aangifte erfbelas-
ting. Over wat voor de erfbelasting 
wel en niet aftrekbaar is, ontstaat 
wel eens discussie. In ieder geval is 
de uitvaart zelf aftrekbaar, maar ook 
het diner achteraf wanneer daar een 
functionele reden voor is, zoals het 
voorbereiden van de afwikkeling. 
De kosten van het grafmonument 
moeten in verhouding staan tot het 
vermogen van de overledene willen 
ze aftrekbaar zijn.

Kosten afwikkeling
In tegenstelling tot de kosten van 
de uitvaart zijn de kosten van de 
afwikkeling niet aftrekbaar bij de 
erfbelasting. De kosten van de afwik-
keling moeten door de erfgenamen 
gedragen worden en verkleinen zo de 
grootte van de erfenis. Schakelt een 
erfgenaam zonder akkoord van de 
andere erfgenamen een deskundige in 
om alleen zijn of haar belangen in de 
afwikkeling te behartigen dan komen 
die kosten ten laste van de persoon 
die de deskundige heeft ingehuurd 
en niet ten laste van de algemene 

erfenis. Huurt de executeur of de 
boedelgevolmachtigde een deskun-
dige in of is iedereen het ermee eens, 
bijvoorbeeld om de woning of de 
inboedel te taxeren, dan komen die 
kosten wel ten laste van de algemene 
nalatenschap.

Aanmerkelijkbelangheffing
Ondernemers die hun B.V. als bron 
van inkomen hebben gebruikt, 
krijgen vroeg of laat met de fi scus te 
maken. Wanneer geen sprake is van 
een echte onderneming die overgaat 
op en voortgezet wordt door de erfge-
namen is vanwege het overlijden van 
de aandeelhouder volgens de fi scus 
sprake van fi ctieve vervreemding en 
wil de fi scus afrekenen en wel met 
26,9%. Die verschuldigde belasting 
(aanmerkelijk belangheffi ng) is voor 
de erfbelasting een schuld in de 
nalatenschap, maar moet wel degelijk 
betaald worden. U kunt dan proberen 

om uitstel van betaling te krijgen.

Stiefkind heeft geen legi-
tieme
Kinderen hebben altijd recht op 
hun legitieme portie. Stiefkinderen 
hebben dat recht niet. Overlijdt een 
stiefouder en heeft deze de stiefkin-
deren niet genoemd als erfgenamen 
in zijn of haar testament dan kunnen 
de stiefkinderen hier dus geen beroep 
op doen. Ook als een stiefkind wel 
als erfgenaam is opgenomen in het 
testament en wanneer deze meent 
door schenkingen van de overleden 
per saldo minder te hebben gekregen 
dan de eigen kinderen, is een beroep 
op een legitieme portie dus niet 
mogelijk. Een legitieme portie is er 
alleen voor afstammelingen van de 
overledene, die door de wet tot de 
nalatenschap zijn geroepen.

Uit de praktijk 

Loslaten is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Sommige nabestaanden 
zouden het liefst de de volledige inboe-
del bewaren. Hoewel deze erfgenamen 
zelf ook wel weten dat dit niet kan, 
slepen ze toch zoveel mogelijk mee 
naar hun eigen woning om het daar op 
te slaan, waardoor hun huis meer een 
pakhuis lijkt dan een woning. We be-
grijpen dat wel; veel uit de boedels van 
tegenwoordig is nog goed te gebruiken 
en aan alles zit een verhaal. Wanneer 
iemand juist de voorwerpen nodig heeft 
of denkt te hebben om de verhalen te 
kunnen vertellen dan is loslaten niet 
eenvoudig.
Er zijn er ook die juist niets willen 
hebben uit de (ouderlijke) woning en 
het liefst alles onmiddellijk willen 
weggooien. Misschien, omdat ze weinig 
goede herinneringen hebben aan de 
overledene of geen waarde hechten aan 
spullen. Zowel de eerste als de tweede 
groep nabestaanden proberen we hierbij 
te adviseren. De eerste groep door hen 
te bewegen te minderen, de tweede 
groep adviseren we vaak juist om wel 
wat mee te nemen; zoals de foto’s of 
een aardig schilderij, een ring of des-
noods een koffi ekopje. Weg is immers 
echt weg. Zonder tastbare herinneringen 
zijn die verhalen er ook wel, want loop 
eens op de rommelmarkt en je ziet 
de snijbonenmolen van je oma en de 
verhalen komen los. Dat willen we de 
tweede groep niet onthouden. Liefde is 
loslaten, maar je houdt een dierbare ook 
graag vast. Al doet iedereen dat uitein-
delijk natuurlijk op z’n eigen manier.

?

Tweedehands  Bij de jeugd is 
tweedehands kleding helemaal 
hip. Ons bereiken ook geluiden 
dat ook volwassenen en ouderen 
elkaars kleding ruilen en kopen. Ze 
bezoeken daarvoor winkels waar 
tweedehands kleding te koop is 
waaronder de kringloopwinkels. 
Voor weinig geld koopt u of voor 
niets ruilt en vernieuwt u uw 
garderobe.

Goedkoop OV in Duitsland
In Duitsland reis je van begin 
juni tot eind augustus voor €9 per 
maand onbeperkt in het openbaar 
vervoer. Duitsland voerde de maat-
regel in om het gebruik van de auto 
te ontmoedigen. Dat is natuurlijk 
fi jn voor de Duitsers zelf maar ook 
voor ons als we in Duitsland op va-
kantie zijn. Lange afstand treinen 
en bussen zijn helaas uitgesloten 
van deze regeling.

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

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

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

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)

WIJ ZIJN ECHTE REGELAARS

Plannen alles in en voeren perfect uit.
Zijn duidelijk en transparant over de kosten.
Altijd alles in overleg en met de menselijke maat. Dat zit in ons DNA.
Wij willen oprecht iets betekenen voor de ander.

Meer weten over wat we voor u kunnen doen?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/regelaars 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

Bestel nu 
uw BuurtPas

Meld u aan en word lid
Net zoals ruim 6500 andere inwo-
ners in onze regio. Met slechts één 
telefoontje regelen wij dit voor u. De 
BuurtPas kost u slechts € 19,75 per 
jaar en is geldig voor alle inwonen-
den op één adres. Neem vandaag 
nog contact op via telefoonnummer 
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar 
buurtpas@laurens.nl.

Langer thuis wonen met 
gratis extra’s

De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp 
en zorg om zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen maar ook vele extra's. Denk 
bijvoorbeeld aan het gratis lenen van 
krukken of een rollator of neem deel
aan onze gezellige activiteiten.

Diensten aan huis
U ontvangt aantrekkelijke kortingen op 
onze diensten aan huis zoals de klus-
sendienst, opticien, pedicure, kapper 
en maaltijdservice. En wij hebben een
collectieve zorgverzekering bij 
Zilveren Kruis.

Met een lidmaatschap op BuurtPas 
bent u verzekerd van een jaar lang 
gemak, voordeel en zekerheid.

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.

...of vaar vanaf Futureland over met 
het Hoeksveer en breng een bezoek 
aan de buitenexpo Reuzenarbeid: 
de Nieuwe Waterweg in 150 jaar 
fotografie in Hoek van Holland 
(vrij toegang)

JUBILEUM AANBIEDING
Glicée print framed van 
beeldend kunstenaar Sasja Hagens

In het kader van de viering 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg worden er 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd langs de rivier. Mogen wij u deze 
maand begroeten bij één of meerdere van onderstaande activiteiten?

Ga voor meer informatie naar:

Hoekse Waterdagen met o.a. theater en muziek

PROGRAMMA JULI

Wisseltentoonstelling “Anderhalve eeuw Waterweg”

Tentoonstelling “Levend Landschap” 

Het Stadsstrand in Vlaardingen is weer open voor de nodige ontspanning 
aan de Maas. In de zomervakantie bij lekker weer ook doordeweeks geopend. 

Zondag in Maassluis, Visserij Historie Herleeft & Maritieme Markt

Stap aan boord van een van de historische schepen van het Maritiem Museum

7 JULI - 10 JULI KONING EMMABOULEVARD, HOEK VAN HOLLAND

ELKE MIDDAG, BEHALVE MA NATIONAAL SLEEPVAARTMUSEUM, MAASSLUIS

9 JULI T/M 6 NOVEMBER STEDELIJK MUSEUM, SCHIEDAM

DOORLOPEND STADSSTRAND, VLAARDINGEN

17 JULI SCHANSEILAND, MAASSLUIS

17 JULI AANMONSTEREN IN ROTTERDAM OF MAASSLUIS

Fotoexpositie “Waterweggers in beeld” langs de roltrappen van de Maastunnel

DOORLOPEND MAASTUNNEL, ROTTERDAM

150jr_NW_programma_Juli_130x195_V02.indd   1 04-07-2022   14:15



Er was een aantal Rotterdamsche 
Wielrijders Verenigingen met kleur-
rijke namen zoals Het Stalen Ros, 
de Pedaalgangers, Voorwaarts, Full 
Speed, Thor, De Maasstad, Davo, De 
Sperwer en één van de eerste clubs in 
het land, De Zwaluw.

Verhitte taferelen
Deze vorm van sportbeoefening werd 
niet door een ieder op prijs gesteld. 
Vooral op het platteland leidde het tot 
verhitte taferelen. Niet zelden werden 
de fietsers door boeren met mestvor-
ken achterna gezeten, of werd hun de 
doortocht belet doordat er touwen over 
de weg waren gespannen of doordat 
kerkgangers stevig gearmd een barri-
cade vormden, waardoor het passeren 
onmogelijk werd gemaakt.

Herbergiers
Toch groeide het wielrennen tegen de 
verdrukking in. Er werden wedstrijden 
georganiseerd, voornamelijk door 
herbergiers, die op deze wijze hun 
omzet konden vergroten. De eerste 
koers was 1866 in Friesland voor 
loopfietsen en driewielers. Eén van de 
uitblinkers op zo’n driewieler was Pim 
Kiderlen, zoon van een distilleerder 
uit Delfshaven. Kiderlen was een van 
de eerste sporters die geld aan zijn 
sport verdiende. Hij won 500 mark 
door het Europees kampioenschap in 
Berlijn te winnen. Daarnaast was hij 
kampioen van Nederland en Engeland, 
maar één van zijn mooiste prestaties 
was de wedkamp met de stoomtram 
tussen Delfshaven en Schiedam, die in 
een gelijk spel eindigde.

Bedekte benen
Niet iedereen was gelukkig met de 
ontwikkeling van de wielersport. 
Onder het mom dat het een onzedelijk 
gezicht was, die zwetende mannen 
in korte broek op een fiets vond men 
niets, werd in 1905 een verbod inge-
steld tot het houden van wielerwed-
strijden op de openbare weg. Wat werd 

ontdoken tot het houden van betrouw-
baarheidsritten, wat oogluikend werd 
toegestaan, mits gereden met bedekte 
benen. Dat ging niet altijd goed wat 
blijkt uit een verslag van de Rotter-
damse rechtbank in 1936, waarin het 
bestuur van de Rotterdamse veteran-
enclub Voorwaarts tot een boete van 
250 gulden of vijf dagen zitten werd 
veroordeeld omdat zij in hun Twee 
Provinciën Tocht prijzen ter beschik-
king hadden gesteld en op het affiche 
van de rit een renner in wedstrijdkle-

ding hadden afgebeeld.

Ontheffing
Slechts met ontheffing van de minister 
kon tot wedstrijden op de weg worden 
over gegaan. Waardoor het Nederlands 
kampioenschap in 1906 op de paar-
denrenbaan Woudesteyn in Kralingen 
moest worden verreden. Tot na de 
tweede wereldoorlog zou deze situatie 
duren, hoofdzakelijk op de wieler-
banen werden wedstrijden georgani-
seerd. Nederland had in die tijd geen 
bekende wielrenners, de toppers op de 
baan waren Piet Moeskops, Jonkheer 
Bosch van Drakesteyn, Gerrit Schulte, 
Arie van Vliet.

Wielerbanen
Ook Rotterdam had diverse wielerba-

nen. Alexander (aan het begin van de 
Terbregseweg) was een bekende, maar 
ook het Kreekbaantje op zuid en tot in 
de jaren vijftig aan de Kromme Zand-
weg waren pistes, die veel gebruikt 
werden en waarop nu nog bekende 
namen zoals Manus Brinkman, Wout 
Verhoeven, Dick Verdoorn, Aad de 
Graaf veel successen boekten.

Pedaalridders
Inmiddels had ook het aantal Rot-

terdamse wielerclubs zich uitgebreid. 
Al kort na de oprichting van Apollo 
was er een scheuring, waaruit De 
Pedaalridders ontstond. Deze club 
bestond uit bedienden, bij Apollo ble-
ven de handarbeiders over, waardoor 
in de volksmond werd gesproken 
van de ‘Hoeden en Pettenclubs”. De 
Pedaalridders waren direct succesvol. 
Binnen één jaar na hun oprichting 
werden ze nationaal clubkampioen 
van Nederland met de renners Van 

der Wiel (tweemaal), Gebuis, Schip-
pers, Van de Schee, en Visser. Nog 
vier maal hierna werd deze prestatie 
herhaald, Daarna bleef het een tijd stil 
in de Rotterdamse wielerwereld. Pas 
in 1971 was er weer een Rotterdamse 
clubkampioen van Nederland.

Hans van Houdt
www.wielerverslagen.nl 
 

Een eeuw Rotterdamse wielersport
Het is meer dan een eeuw geleden dat er in Rotterdam een 
wielerclub werd opgericht. Apollo werd die genoemd, naar de 
naam van een rijwielzaak aan de Vlietkade, waar de plannen tot 
oprichting werden gerealiseerd. Natuurlijk bestond het fietsen al 
eerder. Ook Rotterdam kende zijn verenigingen waar in gezamen-
lijkheid tochten werden ondernomen. 
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Leden van de Rotterdamse wielerclub Apollo

Wielerbaan aan de Kralingseweg

Ahoy in actie op het Nederlands kampioenschap ploegentijdrit in 1972 Rotterdammer Eef Dolman werd Nederlands kampioen op de weg in 1967.

1965: Burgemeester Thomassen (links) geeft aan de Maashaven het startschot voor een wielerronde in Rotterdam Zuid.
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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 pDirect uit voorraad leverbaar. Maak nu een p

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!

Juli Actie Maand  
U heeft de keus:
€ 1000,-- extra inruilkorting 
of 2 jaar gratis Onderhoud*
Actie loopt tot en met 31 juli

*  (afhankelijk van aantal kilometers 
    en slijtage delen uitgezonderd). 

43
59

78

•  Verkrijgbaar in een 
40, 70 en 240 MGO variant

•  Nieuw-Zeelandse Manuka honing

• Gecertificeerd en erkend
GRATIS
1+1

NIEUW-ZEELANDSE 
MANUKA

HONING 
29 99Nu

2 x 250 GRAM
40 MGO 5998

39 99Nu
2 x 250 GRAM
70 MGO 7998

59 99Nu
2 x 250 GRAM

240 MGO 11998
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Met tram, bus en schip op pad
  Zin een nostalgische dagtocht met tram, bus en 
schip in de regio? Dan is deze zomer uw kans. V/h 
de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) 
organiseert een leuke tocht op de woensdagen. Het 
programma beslaat een rondrit door Rotterdam 
met een Düwag-tram uit 1965 van onze collega-
museumorganisatie RoMeO. Vanaf Carnisselande 
rijdt een museumbus van de RTM via de Hoekse 
Waard en Goeree-Overfl akkee naar het RTM-
museum in Ouddorp. Onderweg wordt gestopt bij 
het voormalige RTM-tramstation in Nieuwe-Tonge 
voor een kop koffi e met een appelpunt. In het 
RTM-museum wordt een lunch verstrekt. Vanaf het RTM-museum is er een rit met de RTM-stoomtram naar 
West Répart. Aansluitend vanaf Middelplaat-haven een rondvaart over het Grevelingenmeer met het historische 
(1959) veerschip MS Grevelingen. De retourrit vanaf Middelplaat-haven naar het RTM-museum vindt plaats 
met een RTM-dieseltram. Kortom een gevarieerd programma! Vertrek Rotterdam Woudestein: 09.15 uur; 
terugkomst Woudestein plm. 18.30 uur. (Zie ook elders op deze pagina.)

Expositie portretten in Museum Den Briel
  In Museum Den Briel is een prachtige expositie te zien van portretten 
van alle stadhouders, hun echtgenotes, de koningen en koninginnen die 
Brielle of andere plaatsen op de eilanden Voorne-Putten in de afgelo-
pen eeuwen hebben bezocht. De prachtige portretten zijn geschilderd, 
getekend, gedrukt, in brons gegoten of op serviesgoed aangebracht. Ook 
het verloren gewaande portret van Willem van Oranje, geschilderd door 
Michiel van Mierevelt, is te zien. Bij de tentoonstelling zijn uitgebracht: 
een catalogus, ansichtkaarten, kleefmagneten, een nieuwe StoryTrail en 
de Oranjeroute VoornePutten. Deze Oranjeroute voor fi etsers, wandelaars 
en automobilisten, maakt gebruik van QR codes en voert van Brielle naar 
Oostvoorne, Hellevoetsluis, Geervliet en Heenvliet. De duurzame route is 
gratis verkrijgbaar bij de receptie van het museum en te downloaden via 
www.oranjeroutevoorneputten.nl.
Van juni t/m augustus geeft een toegangsbewijs voor het museum ook toegang tot de Sint-Catharijnekerk.

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 beoordelen, kan tus-
sen 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 militaire spulletjes nog 
waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, 
zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 
tot 16.00 uur. U bent 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 verzamel-
objecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg 
verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om 
die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken 
gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 
10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energie-
weg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel: 0180-820244

 Van juli ot en met 6 november

Activiteiten 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg
  In het kader van de viering van 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg worden er uiteenlo-
pende activiteiten georganiseerd langs de rivier. Mogen wij u deze maand ook begroeten 
bij één van de activiteiten? Zo is er tot en met 6 november de tentoonstelling ‘Levend 
Landschap’ in het Stedelijk Museum in Schiedam. Op 17 juli is er ‘Zondag in Maassluis, 
Visserij Historie Herleeft’ op het Schanseiland in Maassluis. Ook op 17 juli kunt u aan 
boord stappen van de historische schepen van het Maritiem Museum in Rotterdam of 
Maassluis. In het Sleepvaartmuseum Maassluis is elke middag (behalve op maandag) de 
wisseltentoonstelling ‘Anderhalve eeuw Waterweg’ te zien. In de Maastunnel in Rotterdam 
is permanent de foto-expositie ‘Waterweggers in beeld’ te bewonderen langs de roltrappen. 
En in Vlaardingen is de hele zomer het Stadsstrand open voor ontspanning aan de Maas. 
Ga voor meer informatie naar www.nieuwewaterweg.nl

    Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli

Big Rivers Festival Dordrecht
  Big Rivers is een uniek festival voor oud en jong, voor liefhebbers van Hollandse mee-
zingers tot jazz en soul, en alles daartussenin. En dat tegen het prachtige decor van onze 
historische binnenstad. Ook bijzonder: Big Rivers is vanaf de start 24 jaar geleden altijd 
gratis geweest. De festivalorganisatie van Big Rivers laat weten dat ook deze editie van het 
festival, op 15, 16 en 17 juli, gratis is, inclusief het nieuwe podium At the Boulevard.
Er is ook dit jaar weer een breed aanbod aan muziek en entertainment op en rondom de 
verschillende podia. Op het Grotekerksplein beginnen al een week voor Big Rivers de 
festiviteiten. Waaronder het meezingfeestje aMeezing, dat dit jaar de zondag 10 juli plaats 
vindt. Dus kom gezellig genieten van heerlijke muziek, eten en drinken.

    Woensdagen 20, 27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 augustus

Nostalgische dagtochten 2022
  Dit seizoen organiseert v/h de Rotter-
damsche Tramweg Maatschappij (RTM) 
de traditionele nostalgische dagtochten, 
nu vanaf Woudestein in Rotterdam 
(eindpunt lijn 7). De nog komende dag-
tochten zijn gepland op de woensdagen 
20, 27 juli en 3, 10, 17, 24, 31 augustus. 
Vertrek Rotterdam Woudestein: 09:15 
uur; terugkomst Woudestein plm. 
18.30 uur. Kosten alles inclusief: € 65,00 per persoon. Reserverenen informatie: https://
rtm-ouddorp.nl/kaartjes/, tel. 06-26873284. Wees er snel bij, er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar! Meer informatie over het dagprogramma: zie elders op deze pagina.

    Tot en met zondag 28 augustus

Het Huis Oranje-Nassau te zien in Museum Den Briel
  De tentoonstelling Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten is tot en met 
zondag 28 augustus 2022 te zien in Historisch Museum Den Briel op de Markt 1 in Brielle. 
De tentoonstelling toont portretten van alle stadhouders, hun echtgenotes, de koningen en 
koninginnen die Brielle of andere plaatsen op de eilanden Voorne-Putten in de afgelopen 
eeuwen hebben bezocht. (zie ook elders op deze pagina.). Voor meer informatie: kijk ook 
op www.historischmuseumdenbriel.nl

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postze-
gelalbums van opa op zolder. Een 
open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij Heritage Auction 
Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij 
Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke 
woensdag en donderdag zijn er ook 
gratis taxaties op kantoor. 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 inloop-
dag. 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. 

    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 beoor-
delen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage 
Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet 
blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtin-
gen: bel 030-6063944.   
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,                                       
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

cbr                                      
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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 1990, 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. 

Een reis van Rotterdam naar 
Batavia
Hendrik Krijger, een eenvoudige 
dorpsleraar uit Oud-Beijerland, doet 
dagelijks verslag van het grootste 
avontuur van zijn leven, de vier 
maanden durende overtocht naar 
Batavia aan boord van ‘Rotterdams 
Welvaren’. Wietske en Wolter Wijnholds reconstru-
eerden voor dit boek zijn verhaal door oude handschriften te 
bestuderen. Zo ontstond een uniek reisjournaal dat zich afspeelt 
in 1834.

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 Rotterdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte 
T-Doek’. De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met 
ophanglus is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opge-
vouwen 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!

9,95

€ 39,95
€ 17,95

€ 24,95

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 9,95 € 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:

Dinsdag 12 juli 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:

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Een reis van Rotterdam naar Batavia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
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De reis werd vooral door mijn man 
terdege voorbereid. Wegenkaarten, 
travellercheque, maar ook werden 
rugzakken en bergwandelschoenen 
aangeschaft. Zo toegerust en in op-
perbeste stemming vertrokken we 
enkele weken later richting Oosten-
rijk. Om tegen de avond terecht te 
komen in een heel leuk pension in het 
Ötztal. We installeerden ons met een 
hapje en een drankje op het terras en 
koesterden ons tevreden in de laatste 
zonnestralen. 

Fikse regenbui
’s Nachts werd ik iets wat verontrust 
wakker van het suizen van jawel een 
fikse regenbui. ’s Morgens werden 
we letterlijk in de wolken wakker. 
Maar kom op, van zo’n buitje frist 
de boel lekker op! We maakten er het 
beste van, verkenden de buurt. We 
werden helemaal blij toen de baas ons 
bij het serveren van de verrukkelijke 
goulashsoep verzekerd “Morgen wird 
es besser”. Maar na enkele verregende 
dagen vertrokken we richting Wallis 
(Zwitserland) omdat ik uit eigen 

ervaring met eerdere vakanties met 
vriendinnen bijna altijd de zon schijnt. 
Vlakbij Brig eindigde onze reis in een 
echt Zwitser familiepension, waar een 
leuke jonge vrouw ons de maaltijden 
opdiende. We raakten aan de praat. Zij 
bleek de opleiding voor onderwijzeres 
te volgen en omdat dit ook mijn be-
roep was, was er genoeg gespreksstof. 
Elke dag stond als een trouwe wachter 
haar verloofde haar op te wachten. Hij 
bleek machinist te zijn op de trein van 
Brig naar Zermatt, en hij kon bij mijn 
mannen (treinliefhebbers) dus niet 
meer stuk.

Bruiloft
Het jaar er na verdiepte onze vriend-
schap zich, te meer daar haar (Alice) 
moeder ons uitnodigde om kennis te 
komen maken. We werden allerhar-
telijkst ontvangen. Ze was weduwe 
met nog drie kinderen thuis. Enkele 
weken na thuiskomst werden we 
uitgenodigd voor de bruiloft van Alice 
en Martin. Zo iets maak je in ons 
land niet mee, denk ik. Ik denk wel 
60 gasten! Kerkdienst, lunch en diner 

feest tot 4 uur ’s nachts. De maand 
er na was het bruidspaar bij ons te 
logeren en bezochten natuurlijk de zee 
en de havens. Ze waren zeer onder 
de indruk, Martin ook van de in zijn 
ogen “Grosse weiber” maar misten 
toch hun bergen. Sindsdien brachten 
we onze vakanties in Zwitserland door 
en logeerden we bij onze vrienden. 
Inmiddels waren er kinderen en 
werden we ook bij de huwelijken van 
zus en broer uitgenodigd. Het was 
het begin van een al tientallen jaren 
durende vriendschap. Veel telefoontjes 
en brieven over en weer.

Rondvlucht
We maakten ook veel bergwandelin-
gen, met de kabelbaan heen en terug 
lopen of andersom. Maar mijn man 
en zoon wilden het Rhônedal wel 
eens vanuit de lucht bekijken, een 
rondvlucht dus. Ik zag dat absoluut 
niet zitten (vliegangst). Ik ging wel 
mee naar het vliegveldje om ze uit te 
zwaaien, maar daar aangekomen bleek 
dat je een vliegtuigje ( 3 á 4 pers) of 
kon huren. Dus dwong mijn zoon aan. 

“toe, ga nou mee!”. En ik ging mee 
met de defaitische gedachten, als het 
neerstort blijf ik tenminste niet alleen 
over. Gelukkig ging het goed, maar dit 
was eens maar nooit meer! De laatste 
vakantie met ons drietjes was 30 jaar 
geleden, de laatste bruiloft daar (ze 
zijn helaas gescheiden). We bivakkeer-
den toen ook boven op de alm waar 
de schoonmoeder van de bruidegom 
tijdens de zomer maanden haar koeien 
hoedde. Mijn man vouwde onver-
moeibaar papieren vliegtuigjes, tot 
groot plezier van de kinderen schare. 
Na thuiskomst van de reis overleed 
mijn man plotseling. Nadien ben ik 

vaak alleen, of met mijn zoon en zijn 
gezin terug geweest. De laatste keer 
ontmoette ik enkele van de kinderen 
van toen, nu dertigers. Het raakte mij 
diep dat ze het nu nog hadden over de 
papieren vliegtuigjes van mijn man.

C. J. Verver van Dipte
tel. 010-4216216

Vrienden maken op vakantie in Zwitserland
Na jaren, overigens tot volle tevredenheid met familieleden vakantie te hebben gevierd, was nu de 
tijd gekomen om met ons eigen gezinnetje, vader, moeder en zoon (8 jaar) eens buiten onze gren-
zen, hoe mooi ook te gaan kijken. Maar waar heen? Omdat we niet tot de zonaanbidders behoorde, 
vielen de Zuid-Europese landen al af. Maar er bleef nog genoeg te kiezen over. De keus viel uitein-
delijk op Oostenrijk.

Zwitserland

In totale afzondering in een Schie-
broekse studio (4 x 7 meter) schreef 
ik op eigen initiatief tussen 2004 en 
2020 mijn vijfdelige boekenserie 
‘Rotterdamse Cafés’. Ik ben tevens 
de uitgever van die vijf grote, dikke 
boeken (totaalgewicht: 7,3 kilo), 
en dat stemt tot tevredenheid. Het 
boekproject kan zo in ‘The Guinness 
Book of Records’, want gelooft u mij, 
in geen enkele andere stad van de we-
reld is het historische aspect van het 
plaatselijke caféleven gedurende 120 
jaar zó uitgebreid beschreven. Tuurlijk 
ben ik daar trots op! Vele duizenden 
uren achter je pc-scherm zitten lijkt 
op serieus monnikenwerk. ‘Waarom 
Joris?, waarom dat boek?’, vroeg een 
vrouwelijke kinderarts tijdens een 
lezing voor de Rotaryclub Overschie 
in 2006 over deel 1. Zij herhaalde de 
vraag nog twee maal. Ach joh, ik liet 
dat mens maar bazelen. Ik had kort 
twee woorden moeten zeggen: ‘passie’ 
en ‘gedrevenheid’. Maar ik was zo 
stupéfait, dat ik zweeg. Wél met een 
glimlach.
De caféboeken zijn zo leuk, omdat 
er meer dan 1500 foto’s (de meeste 

zwart-wit) in zijn verwerkt. Wij leven 
in een visuele wereld. Historie gaat 
pas écht leven via documentaire 
afbeeldingen. In al die jaren heb ik 
herhaaldelijk oproepjes gedaan in dit 

onvolprezen blad. En dat werkt hoor. 
Steeds kreeg ik tal van reacties.
Oud-Rotterdammer Cor de Pijper, die 
woont in Putten, bezorgde in 2019 
deze prachtige kroegfoto. Met zijn 

eigen verhaal. U ziet hem staan achter 
de kist als 10-jarig jochie De foto 
uit 1950 toont het propvolle café De 
Magneet aan de Prins Hendrikkade 
112. Er komt nog één dik boek aan: 

‘Rotterdamse Restaurants’ (ondertitel: 
‘1900-heden’) en dan stop ik subiet. 
Mag het alsjeblieft als je de acht kruis-
jes nadert? Oh ja, deel 2 t/m 5 zijn nog 
bij mij te koop. Mail maar.

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

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

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

De Magneet
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Fysiotherapeute Ilona Meinen bij het Phystrac-apparaat, waarmee al 

sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2022 gewoon door 

de zorgverzekeraar vergoed uit 

alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 10 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de zes aange-

sloten fysiotherapeuten en de 

eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent 

zijn er weer twee extra Phystrac-

apparaten aangeschaft, om op 

deze manier nog meer patiënten 

van dienst te kunnen zijn. “Dit was 

een logische stap want de 

toestroom van nieuwe patiënten 

blijft op een zeer hoog niveau. 

Het feit dat wij de enige praktijk in 

Nederland zijn met vijf Phystrac-

apparaten, geeft aan hoe 

bijzonder dit is”.

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Reserveer online via www.rivercruiserotterdam.nl of bel 010 - 302 0288

Een gezellige rondvaart met het nostalgische schip
"Nehalennia" door de havens waar vrachtgiganten, ferry’s,
cruiseschepen en sleepboten hun thuishaven hebben.

Stap aan boord van mps. Liza voor een rondvaart langs alle
highlights van Rotterdam. Bewonder de imposante skyline
terwijl een live gids je alle ins en outs!

Klassieke Havenrondvaart 2 uur

€ 15,00 € 16,00€ 13,50

Rondvaart Skyline 1 uur
Deze havenrondvaart met live gids is een must-do! De gids
vertelt je alles over de containerschepen, de overslaghavens,
de geschiedenis en het heden.

Havenrondvaart 1½ uur

BOOMPJESKADE BIJ ERASMUSBRUG PARKHAVEN TEGENOVER EUROMAST PARKHAVEN TEGENOVER EUROMAST

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE 
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
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ken voor vogels die ook regelmatig 
door de klas mochten vliegen. Bij 
het schrijven van een dictee kon 
een reiger zomaar op een schouder 
meekijken of fl adderden merels 
boven de hoofden.
Koos, Jan en Anette hebben dat al-
lemaal meegemaakt. Natuurlijk ook 
de groei van het vogel- en vleer-
muizenasiel tot de 12.000 vliegers 
die het vrijwilligerskorps jaarlijks 
behandelt. Koos was een kleine 
veertig jaar asielbeheerder en Jan 
ongeveer even lang bestuursvoor-
zitter. Annette was het ‘manusje 
van alles’. Ze maakte nieuwe 
vrijwilligers wegwijs, verzorgde 
rondleidingen en hielp genezen 
vogels weer de vrije natuur in.
In het jubileumboek ‘In zwanen-
vlucht – Vogelklas Karel Schot’ is 
op 180 pagina’s (met honderden 
foto’s) 55 jaar van de geschiede-
nis vastgelegd. Met hulp van 
Annette de Bus mocht ik het boek 
schrijven en samenstellen. Het 

eerste exemplaar was destijds voor 
Peter Schot, zoon van de op 25 mei 
1980 overleden grondlegger. Ik was 
niet aanwezig bij de overhandiging 
omdat ik juist in die periode op het 
riviercruiseschip Abel Tasman van 
reder Jan van den Engel voer op de 
Donau als gids.Ik was toen ruim 
vier maanden onderweg.
Steeds meer herinneringen kwamen 
boven toen ik over de paden liep 
langs de kooien en andere objecten. 
Als journalist heb ik vele tientallen 
artikelen geschreven over het wel 
en wee van het opvang- en verzor-
gingscentrum. Graag gaf ik ook 
steun aan acties om de Vogelklas 
fi nancieel te steunen. Leo van 
Leeuwen van het gelijknamige Rot-
terdamse recyclingbedrijf was in 

die periode een belangrijke pion bij 
het slopen van muren en opstallen 
voor uitbreiden en vernieuwen.
Het Carnavalsverband Rijneinde 
organiseerde verschillende keren 
activiteiten die geld opleverden 
voor de Vogelklas. Dat gebeurde 
vooral rondom 1990 toen Rot-
terdam de 650ste verjaardag vierde. 
Er werd onder meer een buitenver-
blijf voor gekwetste zwanen van 
bekostigd. Mede door dat soort 
acties werd de Vogelklas een mo-
dern en functioneel asiel zoals er in 
Nederland geen tweede is. Als er 
iets bijzonders voorviel, wist Koos 
van Donk me altijd te vinden. Ik 
was vaste koffi eklant in de kantine 
en praatte er ongedwongen met de 
gastvrije vrijwilligers.

Smurrie
Mijn gedachten gingen ook terug 
naar de Golfoorlog in 1990 met 
desastreuse gevolgen voor olieraf-
fi naderijen, opslagtanks en pijplei-
dingen. De olieramp die hierdoor 
ontstond in Saoudi-Arabië was nau-
welijks te beschrijven. De gevolgen 
voor vogels en andere dieren tartten 
elke fantasie. Duizenden besmeur-
de dieren stierven in de smurrie 
van ruwe olie. Om te redden wat er 
nog te redden viel, kreeg Koos van 
Donk het verzoek te komen helpen 
met zijn bekwaamheid en ervaring. 
Op 26 september 1991 stapten hij 
en anderen in een Herculesvlieg-
tuig van de Belgische luchtmacht 
naar de getroffen golfstaat. In drie 
weken leerde hij vrijwilligers de 
techniek voor het reinigen van 
olievogels onder de knie te krijgen. 
Gebruind keerde hij terug op 
Schiphol en adviseerde vervolgens 
bij een olieramp voor de kust van 
Californië. Vogelklas Karel Schot 
kreeg er mondiale erkenning en 
waardering door.
Uiteraard ook in eigen land, waar 
de vrijwilligers en enkele vaste 
krachten 24/7 paraat staan als een 
ramp uitbreekt. Niet alleen met 
olie, maar ook bij het uitbreken 
van vogelpest of -griep. Ten tijde 
van de open dag was er ook een 
uitbraak en die bezorgde beheerder 
Monique de Vrijer kopzorg en 
handenvol werk. Tot haar spijt kon 
ze zich niet onder de honderden 
bezoekers begeven. De dierenlief-
hebster kwam in 2007 als vrijwil-
ligster bij de Vogelklas, werkte zich 
op en werd beheerder van het asiel, 
nadat Koos van Donk met pensioen 
was gegaan. Overigens bleef hij als 
vrijwilliger hand en spandiensten 
verrichten. Het asiel heeft vijf vaste 
krachten in dienst en daarnaast 
prijken op de vrijwilligerslijst meer 
dan honderd namen. Met zijn allen 
runnen ze het vogelreservaat, want 
er komen regelmatig ook vogels 
van buiten om een graantje mee 
te pikken of een poepje achter te 
laten. Of het zo moest zijn als blijk 
van dankbaarheid: een wegvlie-
gende vogel scheet op Koos zijn 
schedel. (Reacties: reinwol@
outlook.com)

Onlangs kreeg ik een uitnodiging voor de jaarlijkse open dag van asiel Vogelklas Karel 
Schot. Dat leek me een goede gelegenheid om de tanende relatie nieuw even in te blazen. 
Dringen was het om binnen te komen, zo groot was de belangstelling voor een rondleiding 
over het complex in een hoek van het Afrikaanderplein in Rotterdam.

Sinds 1980 is de stichting er gevestigd in de voormalige botanische tuin van de hogere burgerschool (HBS) Johan van 
Oldenbarnevelt. Tot mijn geluk trof 
ik tussen de bezoekers ook oudge-
dienden als Koos van Donk, Jan van 
der Mussele en Annette de Bus.
De geschiedenis van de Vogelklas 
gaat 72 jaar terug. Meester Karel 
Schot verzorgde in 1950 de eerste 
gewonde vogels in zijn leslokaal op 
school aan het Ericaplein in Bloem-
hof. In de klas stonden allerlei hok-

 Annette de Bus (midden) was er 
ook bij en straalde van trots. Foto 

Rein Wolters   

 Vogelklas na 
72 jaar nog springlevend   

 Jan van der Mussele (links) genoot samen met Monique de Vrijer van koffie op een schaars rustmoment. Foto Rein Wolters   

 Koos van Donk (links) overhandigt het jubileumboek aan Peter, zoon van oprichter Karel 
Schot. Foto Vogelklas    

Dolf van de Winckel 
(72) overleden

Vriendje Dolf is dood. Vriendje 
mag ik hem noemen als verliefd 
kooswoord. Helaas waren we de 
laatste jaren vriend op afstand. 
Meer mijn schuld, dan ze zijne. Hij 
belde me af en toe met de vraag 
hij het ging. Dat had ik ook moe-
ten doen.

In hem had de toenmalige deelgemeente 
Charlois van Koos Zwakhals en Joop 
Franke een man van formaat. Vanaf 1964 
zette hij als wijkenverslaggever voor de 
Weekbladencombinatie Rotterdam-zuid en 
en daarna vanaf 1973 voor het Rotterdams 
Nieuwsblad de groeistuipen van Charlois 
op papier. Voor Het Vrije Volk zat ik ook op 
zo’n journalistieke stoel. Hoewel we vette 
concurrenten waren, speelden we elkaar 
soms onderwerpen toe. We raakten bevriend 
en ik was getuige van zijn huwelijk met 
Paula in het Clemenshuis, natuurlijk in 
Charlois. Kwam niet aan zijn Charlois, want 
dan ging hij op strepen staan. Hij was ook 
grondlegger van de Zuiderparkdagen, nog 
steeds een jaarlijkse hit.
Dolf was meer het type van beleidsamb-
tenaar en hij verruilde de krant voor die 
van (hoofd)voorlichter in Charlois. Voor 
mij was dat een voltreffer, want ik was een 
concurrent kwijt en kreeg van hem voortaan 
nieuwtjes uit de eerste hand. Later werd hij 
op het Rotterdamse stadhuis, tot aan zijn 
afscheid beleidsman /voorlichter voor wet-
houders als Jan Laan en Ries Jansen. Later 
waren de twee burgemeester van Houten en 
Krimpen aan den IJssel.
Dolf van een fervent PvdA-man en was in 
zijn woonplaats Zwijndrecht raadslid voor 
die partij. Ook in die positie deed hij goede 
dingen voor zijn medeburgers, zoals hij de 
achterban placht te noemen. Graag had hij 
nog meer gedaan, want energie had hij als 
geen ander. Helaas liet zijn gezondheid dat 
niet toe. Diabetes nam meer en meer de 
overhand. Ook op zijn ogen. Toen ik hem 
enkele jaren geleden trof op een Charloise 
reünie van ex-bestuurders en ex-ambtenaren 
in landhuis De Olifant trof, had hij vrijwel 
geen zicht meer.
Dolf is op 21 juni overleden en de uitvaart 
vond plaats in familiekring. Sterkte Paula, 
kinderen en kleinkinderen. Ik zal Dolf nim-
mer vergeten.
Rein Wolters  

 Dolf van de Winckel in het midden met links van 
hem gearmd zijn vrouw Paula op 12 augustus 

2012 bij Landhuis Oliphant. Rechts fotograaf Cor 
Vos en links zittend de veel te jong overleden Joop 

Franken. Foto Rein Wolters   

In Memoriam 
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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
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€ 14,95 € 14,95 € 29,95
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Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland 
Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Zuidplein en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Korps de baas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     29,95
Kanjer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     24,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 12 juli 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:  



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 12 juli 2022 pagina 17

Adriaan en Jata van der Ham
Het verhaal van Adriaan van der Ham, 
beter bekend als ‘Spokie’, kennen 
vele Rotterdammers. De zonderling 
die met zijn zus aan de Noordsingel 
woonde en extreem zuinig leefde. 
Dat hij overal in zijn huis geld had 
verstopt, bleek toen er 1971 een brand 
uitbrak, waar zijn zus bij omkwam.
Ik zou graag het verhaal erachter wil-
len vertellen en een mooi en respect-
vol boek over deze twee bijzondere 
Rotterdammers willen schrijven. Wie 
waren ze, en hoe zijn ze zo geworden? 
Daarvoor ben ik op zoek naar mensen 
die met Adriaan en/of Jata gekend 
hebben en met hen hebben gesproken. 
Ik ben nadrukkelijk ook op zoek naar 
mensen die Jata van der Ham gekend 
hebben. Ze werkte jarenlang bij de 
PTT, waarschijnlijk ook nog in de 
jaren vijftig, begin zestig. Het is lang 
geleden, maar het is het proberen 
waard.

Martine van Rooijen
martinevanrooijen61@gmail.com

Gezocht René Paul
Ik ben al jaren op zoek naar Rene 
Paul. Hij woonde begin jaren 70 aan 
de Mathenesserdijk op nr 413 maar 
daar ben ik niet zeker van. Hij had een 
jonger zusje. Zijn ouders een volkstuin 
aan de Abraham van Stolklaan. Rene 
ging als machinist naar de marine in 
1969 en kwam op de Mijnendienst 
terecht. Ik heb met hem op Hr. Ms. 
Blaricum gevaren. Hij ontsnapte 
ternauwernood aan de dood bij de 
aanvaring van Hr Ms Noord-Brabant 

in 1973. Het schip kwam in aanva-
ring met de Tacuma voor de kust van 
Zeeuws Vlaanderen. Na zijn diensttijd 
heeft hij naar ik weet bij de Melkunie 
gewerkt. Hij was een groot liefhebber 
van The Rolling Stones. Ik heb me al-
tijd afgevraagd hoe het hem is vergaan 
want de aanvaring had hem enorm 
aangegrepen. Wie kan mij helpen?

Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com

Anneke v.d. Enden
Samen met vijf vriendinnen ben ik 
een van de “Peertjes”, een clubje klas-

genoten (we zouden nu meidengroep 
zeggen) opgericht op de MMS van de 
Mecklenburglaan, in de jaren zestig. 
Sinds de reunie van 2006 zien wij 
elkaar een aantal keren per jaar. Het is 
steeds weer of de tijd heeft stilgestaan, 
de jaren tussen 1960 en 2006 over-
bruggen we moeiteloos. Elke keer dat 
we elkaar zien is het een feest, oerge-
zellig, we kletsen wat af! Een ding zit 
ons echter dwars: ondanks verschil-
lende opsporingspogingen, missen we 
nog steeds ons 7e lid, Anneke van den 
(of van de, van der) Enden. Geboren 
in 1946/47 (maart?) Woonde in de 
Allard Piersonstraat. Is van het gym 

naar de MMS overgestapt. Heeft bij 
de bibliotheek gewerkt. Ze had een 
oudere zus en twee broers, waarvan 
de oudste Kees heet. Ze zou met een 
(Deense?) dominee zijn getrouwd en 
in, of in de buurt van Leerdam hebben 
gewoond. Wat zou het fijn zijn iets 
van of over haar te horen.

Ria van Doorenmalen-van Roodhuij-
zen
riavandoorenmalen@hetnet.nl

Bridgen
Wij beginnen maandag 29 augustus 
weer met bridgen in de Heulbrug 

Schiekade 31 en willen graag nieuwe 
leden verwelkomen. Wij zijn een 
kleine bridgeclub en zijn zeer gemak-
kelijk te bereiken op onze locatie 
met tramlijn 25, die stopt op de halte 
Walenburgerweg, vlak voor de deur. 
Wij beginnen om 13.00 uur. Interesse 
om lid te worden of wilt u zich op-
geven als invaller? Neem contact op 
met Ton van Dalen tel. 06-81944810 
of a.van.dalen1@ziggo.nl voor meer 
informatie.

Anke Schuitema
Ik ben op zoek naar Anke Schuitema, 
zij woonde vroeger in de Sperwer-
straat Rotterdam Charlois.

Elly van Galen
Vederkruid 20
2925 DC Krimpen aan den IJssel

Postzegels
Ik spaar postzegels. En nu en ik bezig 
met Eurozegels van Nederland. Ge-
stempeld en postfris. Het mogen ook 
Kerstzegels zijn. Portokosten worden 
vergoed.

L. Slump
Aalscholver 26
8103 DD Raalte
tel. 0572-358084

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.

Jeu de boules in Ridderkerk
Was het gezellig in de vakantie op de 
camping of in het bungalowpark, dat 
partijtje jeu de boulen? En was u er goed 
in? In het Reyerparc aan de Kastanjelaan 
in Ridderkerk bij KCR-korfbal is een 
gezellige jeu de boules-afdeling waar op 
diverse momenten in de week gespeeld 
wordt. Op dinsdag om 13.30 u., donder-
dag om 19.30 u. en zaterdag om 13.30 u. 
zijn er altijd boulende leden aanwezig die 
iets willen vertellen over de regels en de 
club. Ook is er volop speelmateriaal aan-
wezig om mee te oefenen. En op onze 18 
grindbanen is altijd ruimte! Kom gewoon 
eens kijken of bel voor meer informatie 
naar Hans Nicodem, tel. 06-21206703.

Klasgenoten

Deze foto is gemaakt op 23 
mei 1957. Het zijn de leerlin-
gen van de eindexamenklas 
van de Mathenesser-HBS-A, 
Hofstedestraat, Rotterdam. 
Het was een goede klas: alle 
leerlingen slaagden voor 
het examen. Ben benieuwd 
naar reactie van/over mijn 
klasgenoten.

Greet Wander
m.a.wander@kpnplanet.nl

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Juli 
agenda 
Rondvaarten, Dag- 
en Thema Cruises

  

• Diverse dagtochten 

  

in juli en augustus

• FutureLand Experience   24/7, 7/8 & 21/8

 

Kijk op spido.nl 
voor tijden en tickets.

‘t leukste 
uitje 

op het 
water

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25

• 

 

Uitgebreide Havenrondvaart 
Iedere zaterdag in juli en augustus 

• Tweede Maasvlakte 
Iedere dinsdag en zondag in juli en augustus
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Strandvakantie
In de jaren ‘60 gingen mijn ouders, 
grote zus en ik een aantal jaren achter 
elkaar naar Katwijk aan Zee met 
vakantie. We hadden destijds nog geen 
auto dus vertrokken vanaf Rotterdam 
Zuid per bus en trein naar Leiden 
en vandaar weer met de bus naar 
Katwijk. Een hele onderneming en 
we deden er uren over. We logeer-
den er in een aantal kamers van de 
familie Nijgh in de Annastraat. Zij 
zelf woonden de hele zomerperiode 
in een kleine houten aanbouw achter 
het huis. Dat vond ik heel bijzonder. 
We gingen iedere dag naar het strand 
en huurden daar dan een houten 
strandhuisje met een windscherm 
eraan vast ( voor een week of langer) 
Ik herinner me vooral het eindeloze 
spelen in het zand en het ponyrijden 
op schimmel, mijn favoriete pony. 
Geweldig vond ik dat. Ook herinner 
ik me de vele Duitsers om ons heen 
die als we gingen eten (boterhammen 
met zand) altijd zeiden: Guten Apetit! 
Ik dacht aanvankelijk wat heeft een 
apentiet nu met eten te maken maar 
werd door mijn vader uit de droom 
geholpen. Zij waren altijd, zo viel mij 
op, duidelijk dikker dan de Nederlan-
ders in die tijd. Soms gingen we ook 
fi etsen of wandelen in de duinen maar 
het strand vond ik leuker. We aten als 
afsluiting van de vakantie meestal bij 
“het Zwaantje” een restaurant dat aan 
het strand lag, heerlijk! Ik ben ook nog 
een keer heel misselijk geworden na 
het eten van een aantal haringen die de 
baas van het huis waar we logeerden, 
van z’n broer die visser was op een 
kotter, kreeg.
Heb jarenlang geen haring meer kun-
nen eten! Deze vakanties ben ik nooit 
vergeten en mijn liefde voor het strand 
heb ik eraan over gehouden.

Irene Stout-Nuijs
irenestout@gmail.com

Het Mallegat

In mijn jeugd woonden wij op de 
Beijerlandselaan, ook in de oorlogsja-
ren. Mijn vader had daar een wasma-
chinezaak. Ook toen al had je warme 
zomers, heel warme zelfs. Ik herinner 
me bijvoorbeeld nog de zomer van 
1947, ongeveer de heetste zomer van 
de twintigste eeuw. Uiteraard heb je 
dan als kind weleens de behoefte aan 
een verkoelend bad. Douchecellen 
en badkamers waren toen nog verre 
toekomst.
Nu was er aan de overkant van het 
rangeerterrein aan de 2e Rosestraat, 
bij de Persoonhaven, een inham van 
de Maas. Beurtschippers konden daar 
niet in, zij bleven, met hun rijnaken, 
voor het gat, het Mallegat, liggen. Die 
ligplaats heette toen de Steenplaat. 
Toen ik wat ouder was heb ik heel 
wat wasmachines met benzinemo-

tor en koelkasten op butagas bij die 
schippers mogen bezorgen. Rijnaken 
hadden namelijk geen elektriciteit aan 
boord.
In het Mallegat was ook een be-
schermde zwemlocatie waar wij als 
jeugd graag gebruik van maakten. 
De Gemeente Rotterdam had daar 
namelijk een zwembad geplaatst, een 
drijvend houten gevaarte met drie in 
diepte verschillende zwembaden en 
vele kleedhokjes daaromheen. Tegen 
een gering bedrag, een dubbeltje 
geloof ik, mocht je een uur zwemmen. 
Niet gemengd natuurlijk! De jongens 
een uur, dan de meisjes een uur. Ik 
herinner me nog de lange wachttijden 
op de loopbrug tot eindelijk de meisjes 
naar buiten kwamen!
Natuurlijk was het dragen van passen-
de badkleding verplicht, de meisjes in 

badpak en de jongens in zwembroek. 
Maar ach, die bezat ik niet en mijn 
broertje ook niet. In die tijd waren er 
geen zwembroeken te koop, als daar al 
geld voor was. Zelf maken dus, maar 
waarvan? De benodigde stof was ook 
niet te koop.
Ver weg, op zolder lag de Nederlandse 
vlag verstopt, rood, wit en blauw. 
Voorzichtig werden de banen van 
elkaar getornd en zo ontstonden er 
twee zwembroekjes, een rode en een 
blauwe. Wat er met de witte baan 
gebeurd is weet ik niet. We hebben 
nog heel lang plezier gehad in het 
Mallegat.

Jan de Lange,
Schoonhoven
jandelange37@planet.nl

Geschiedenisles
De collega’s wisten het wel. J. Was 
nog jong maar hij had een zwakke 
rug. Altijd pijn en daardoor liep hij 
eigenaardig gebogen.
Maar in zijn klassen verliepen de 
lessen bijzonder goed. Leerlingen 
muisstil. Altijd ordelijk. De directeur: 
“Waarom zijn jullie zo bang van 
mijnheer J.?”
Het antwoord was: “ Dat ziet u toch 
zelf wel ? Hij is zo sterk als een grote 
gorilla, zo’n krachtige brede houding.”

Anton de Man
ademan@planet.nl

Duitser
Het moet op zijn minst 25 jaar geleden 
zijn. We waren in een Center Parcs-
vestiging en gingen naar het tropisch 
zwemparadijs. Tegen Duitsers heb ik 
helemaal niets, maar deze viel hele-
maal in het verkeerde pulletje bij mij. 
Dat kwam zo. Zwager Dick stond al 
aan de “schone kant” van de badhok-
jes, toen ik tot de ontdekking kwam 
dat ik nog iets uit het huisje moest 
gaan halen. Dus vroeg ik hem de 
sleutel aan te geven. Om de sleutel aan 
te pakken liep ik een leeg badhokje in, 
waarnaast een Duits echtpaar stond 
met twee dochters. Toen ik in het 
hokje liep, riep de Duitser heel hard: 
“NEIN, R’AUS, BESETZT !!”
De toon en het volume schoten bij mij 
helemaal in het verkeerde keelgat. Ik 
riep , of eigenlijk schreeuwde nog veel 
harder: “Maul Halten!“
De familie kromp ineen en de dochter-
tjes gingen angstig achter hun moeder 
staan. In mijn beste steenkolenduits 
vertelde ik hem dat het geen 40-45 
meer was en dat er al helemaal niets 
meer door Duitsers werd bezet. Hij 
was trouwens duidelijk van na die tijd. 
Hij werd heel timide en maakte zijn 
excuses. Incident opgelost!

Cor van Brug
cvanbrug@hetnet.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

Jagershuis

  Aan het Jagershuis, dat op de foto stond van ‘Rijnmond vanuit de wolken’ in DOR van 31 mei, heb ik prima herinne-
ringen. Ooit dacht ik dat het zo heette omdat het een stamkroeg van vermoeide jagers uit de duinen zou zijn, maar het 
heette naar de eigenaar, de heer De Jager. Eind jaren veertig (of zo) van de vorige eeuw kwam ik er wel eens met mijn 
vader, een hardwerkende kleine zelfstandige die zich een paar keer per haar een zaterdagmiddag vakantie gunde. Dan 
gingen wij naar Hoek van Holland, als er ook een HAL boot de Waterweg uit ging. Ze hadden er heerlijke mosselsoep. 
In de zaak hingen reddingsboeien van schepen die bij de pier vergaan waren, onder andere de Spanker, en ook een 
Lloyd boot. Later ging 
ik er met mijn gezin 
op eerste kerstdag wel 
eens gebakken tong 
eten. Allemal prima 
herinneringen!

    Hans Blok
Oud-Alblas
jjeblok@kpnplanet.nl   

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: timo@deoudrotterdammer.nl 

Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@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 € 64,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



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

Horizontaal
  1. modern en mooi; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. muzieknoot; 13. som van alle opbrengsten; 14. gevangenis; 15. loof-
boom; 17. deel van het gezicht; 19. heldendicht; 21. paardenkracht (afk.); 22. mannetjesschaap; 24. verkeersbrigadier-
tjes; 27. deel van etmaal; 28. uitwas op de huid; 30. kikvorsachtig dier; 31. streling met de tong; 32. kerkelijk gebruik; 
33. rekenopgave; 35. soepel en buigzaam; 37. oceaan; 38. heen en terug; 41. gordijnrail; 42. gymnastische oefening; 
44. inwendig orgaan: 46. vleessoort; 47. Chinees zeilschip; 48. plaats in Noord-Brabant; 49. telwoord; 50. eerste mens; 
52. ongaarne; 54. cafébediende; 56. vrouwtjeskip; 58. bloempoliep (zeegewas); 61. rivier in Utrecht; 62. jaargetijde; 64. 
gymnastiektoestel; 65. hemellichaam; 67. grote papegaai; 68. koordans; 70. familielid; 72. voetbalbeker; 73. fantastisch; 
76. meisjesnaam; 77. United Kingdom (afk.); 78. alp; 79. laatste rustplaats; 81. vogel; 82. boerderijdier; 83. groep van 
voorname mensen; 84. kwajongen; 86. deskundig en bekwaam; 87. buurland van Polen.

Verticaal
  1. roofvogel; 2. water onder nul; 3. haarkrul; 4. egaal of effen; 5. ruim vertrek (zaal); 6. soort metaal; 7. onverwoestbaar; 
8. dierengeluid; 9. noodsignaal (afk.); 10. uiting van koude; 11. Noordzee vis; 16. plaaggeest; 18. afzonderlijke berg uit 
de Alpen; 20. zwarte kleverige stof; 21. gegraven waterbron; 23. deel van een zeilschip; 25. bloedvat; 26. smeermid-
del; 27. melkklier; 29. toonzaal in een museum; 32. oefenen; 34. diepte tussen zandbanken; 36. noodstop in een trein; 
37. stapelgek; 39. verwoestende virusziekte; 40. voormalige Amerikaanse president; 42. kussenvulling; 43. gezongen 
toneelspel; 45. vertragingstoestel; 46. nachthemd; 51. waterkering; 53. droog en kaal; 54. weegtoestel; 55. strook; 56. 
uiting van leedvermaak; 57. bladader; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. vertellen; 63. visetende vogel; 66. 
licht slaapje; 67. cafébuffet; 69. Europeaan; 71. boomsoort; 73. binnenwater; 74. nijlreiger; 75. zuivelproduct; 78. reuzel-
slang; 80. licht geweer; 82. kilovolt (afk.); 85. familielid.   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

Zon op de bol? Zet een petje op!

Een verstandig advies. En velen hadden die oplossing weer gevonden en toegestuurd. Uit al die inzendingen lootten 
wij weer drie prijswinnaars die ieder een waardebon van 30 euro krijgen toegezonden van restaurant en partycen-
trum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of een fl uisterboot. De prijswinnaars 
zijn: Nelleke de Reus, Herman Visser en I.J. Kole.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom dezelfde prijs van De 
Theetuin in Rijsoord, een ontzettend leuke plek om eens heen te 
gaan. Weer drie waardebonnen dus!

Wilt u ook een kans maken op deze prijs? zorg dan dat uw 
oplossing van de puzzel voor donderdag 21 juli 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
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44 45 46

47 48 49

50 51 52 53
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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

80 38 50 14 33 61 42 25 7 66 39 60 15 70

24 6 75 83 36 29 2 51 71 44 16

53 19 49 43 27 87

Horizontaal 1. modern en mooi; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. muzieknoot; 13. som van alle opbrengsten;
14. gevangenis; 15. loofboom; 17. deel van het gezicht; 19. heldendicht; 21. paardenkracht (afk.); 22.
mannetjesschaap; 24. verkeersbrigadiertjes; 27. deel van etmaal; 28. uitwas op de huid; 30. kikvorsach-
tig dier; 31. streling met de tong; 32. kerkelijk gebruik; 33. rekenopgave; 35. soepel en buigzaam; 37.
oceaan; 38. heen en terug; 41. gordijnrail; 42. gymnastische oefening; 44. inwendig orgaan: 46. vlees-
soort; 47. Chinees zeilschip; 48. plaats in Noord-Brabant; 49. telwoord; 50. eerste mens; 52. ongaarne;
54. cafébediende; 56. vrouwtjeskip; 58. bloempoliep (zeegewas); 61. rivier in Utrecht; 62. jaargetijde; 64.
gymnastiektoestel; 65. hemellichaam; 67. grote papegaai; 68. koordans; 70. familielid; 72. voetbalbeker;
73. fantastisch; 76. meisjesnaam; 77. United Kingdom (afk.); 78. alp; 79. laatste rustplaats; 81. vogel; 82.
boerderijdier; 83. groep van voorname mensen; 84. kwajongen; 86. deskundig en bekwaam; 87. buur-
land van Polen.

Verticaal 1. roofvogel; 2. water onder nul; 3. haarkrul; 4. egaal of effen; 5. ruim vertrek (zaal); 6. soort
metaal; 7. onverwoestbaar; 8. dierengeluid; 9. noodsignaal (afk.); 10. uiting van koude; 11. Noordzee vis;
16. plaaggeest; 18. afzonderlijke berg uit de Alpen; 20. zwarte kleverige stof; 21. gegraven waterbron;
23. deel van een zeilschip; 25. bloedvat; 26. smeermiddel; 27. melkklier; 29. toonzaal in een museum;
32. oefenen; 34. diepte tussen zandbanken; 36. noodstop in een trein; 37. stapelgek; 39. verwoestende
virusziekte; 40. voormalige Amerikaanse president; 42. kussenvulling; 43. gezongen toneelspel; 45. ver-
tragingstoestel; 46. nachthemd; 51. waterkering; 53. droog en kaal; 54. weegtoestel; 55. strook; 56.
uiting van leedvermaak; 57. bladader; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. vertellen; 63. vis-
etende vogel; 66. licht slaapje; 67. cafébuffet; 69. Europeaan; 71. boomsoort; 73. binnenwater; 74. nijl-
reiger; 75. zuivelproduct; 78. reuzelslang; 80. licht geweer; 82. kilovolt (afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

Nonnetjes
Vijftig jaar geleden gingen wij op vakantie met 
een tent in Italië. We stonden aan een meer. Onze 
dochter lag in een wandelwagen. Wij voeren over 
met een bootje naar een eilandje. Op de boot was 
ook een aantal nonnetjes. Zij zagen onze dochter 
met haar bruine beentjes. Toen ze hoorden dat 
haar naam Claudia was, waren de nonnetjes 
bijna verkocht. Ze wilden allemaal even Claudia 
vasthouden. Ttoen zagen wij dat ook nonnetjes 
een moederhart hebben! Een leuke herinnering 
aan lang geleden

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Limonadefabriek
Een goed verhaal van Nico Tenpelman in De 
Oud-Rotterdammer van 28 juni 2022 over het 
Feyenoord in de jaren 60. Omdat er nog geen 
profvoetbal bestond hadden spelers overdag ge-
woon een baan. Van der Gijp bij Calpam, Moulijn 
zijn kledingzaak en dan maakt de schrijver denk 
ik een fout. Hij schrijft dat Henk Schouten een 
drankhandel had. Nee, Henk Schouten werkte bij 
een limonadefabriek waarvan ik de naam niet zal 

noemen De Ombudsman bij de Vara beweerde 
dat de fl essen van deze fabriek niet deugden en 
spontaan ontploften. Hierdoor kwam de fabriek 
in eenkwaad daglicht te staan, wat uiteindelijk tot 
het faillissement leidde. De begenadigde voetbal-
ler met negen doelpunten tegen de Volenwijckers 
kwam op straat te staan en kwam, gezien z jn 
leeftijd, niet meer aan de bak. De Ombudsman en 
oud-politicus heeft hiertoe de aanzet gegeven. Er 
zijn nogal wat mensen die bedrijven ten onrechte 
naar een faillissement hebben gedreven. 
Zo’n jaar of acht geleden sprak ik nog wel eens 
met Henk Schouten in het winkelcentrum Oos-
terhof, waar ik had afgesproken met mijn oude 
vriend Henk de Kreek. Een al even begenadigd 
voetballer bij Neptunus,. wel wat eerder als Henk 
Schouten. Voor mij blijft dit team van Feyenoord 
met ook de grote Jan Klaassens en anderen voor 
altijd in mijn geheugen .

Jan Dammes
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk
tel 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl  

Schip in Delfshaven
Het schip op de foto in de Oproepjes in DOR van 
28 juni is een oude mijnenveger (Amerikaans of 
Brits) uit de Tweede Wereldoorlog. Zeeverken-
nersgroep Jonker Frans van Brederode (Groep 
30) kreeg het schip in bezit nadat de machines 
verwijderd waren. De padvinders maakten het 
schip geschikt als clubhuis. Als zeeverkenner heb 
ik daaraan meegewerkt. Het was een hele verbete-
ring vergeleken met de twee pandjes aan de Voorhaven die voordien als clubhuis dienden. Hun boten 
konden nu bij het clubhuis aanmeren. Hoe lang het schip daar heeft gelegen weet ik niet.

  Bernard Waar
bernard.waar@hetnet.nl   

DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!

PANDHUIS ROTTERDAM 

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam
Achterzijde Rotterdam Centraal Station

010-7171777 www.pandhuisrotterdam.nl

HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!

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

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl
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Horizontaal 1. modern en mooi; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. muzieknoot; 13. som van alle opbrengsten;
14. gevangenis; 15. loofboom; 17. deel van het gezicht; 19. heldendicht; 21. paardenkracht (afk.); 22.
mannetjesschaap; 24. verkeersbrigadiertjes; 27. deel van etmaal; 28. uitwas op de huid; 30. kikvorsach-
tig dier; 31. streling met de tong; 32. kerkelijk gebruik; 33. rekenopgave; 35. soepel en buigzaam; 37.
oceaan; 38. heen en terug; 41. gordijnrail; 42. gymnastische oefening; 44. inwendig orgaan: 46. vlees-
soort; 47. Chinees zeilschip; 48. plaats in Noord-Brabant; 49. telwoord; 50. eerste mens; 52. ongaarne;
54. cafébediende; 56. vrouwtjeskip; 58. bloempoliep (zeegewas); 61. rivier in Utrecht; 62. jaargetijde; 64.
gymnastiektoestel; 65. hemellichaam; 67. grote papegaai; 68. koordans; 70. familielid; 72. voetbalbeker;
73. fantastisch; 76. meisjesnaam; 77. United Kingdom (afk.); 78. alp; 79. laatste rustplaats; 81. vogel; 82.
boerderijdier; 83. groep van voorname mensen; 84. kwajongen; 86. deskundig en bekwaam; 87. buur-
land van Polen.

Verticaal 1. roofvogel; 2. water onder nul; 3. haarkrul; 4. egaal of effen; 5. ruim vertrek (zaal); 6. soort
metaal; 7. onverwoestbaar; 8. dierengeluid; 9. noodsignaal (afk.); 10. uiting van koude; 11. Noordzee vis;
16. plaaggeest; 18. afzonderlijke berg uit de Alpen; 20. zwarte kleverige stof; 21. gegraven waterbron;
23. deel van een zeilschip; 25. bloedvat; 26. smeermiddel; 27. melkklier; 29. toonzaal in een museum;
32. oefenen; 34. diepte tussen zandbanken; 36. noodstop in een trein; 37. stapelgek; 39. verwoestende
virusziekte; 40. voormalige Amerikaanse president; 42. kussenvulling; 43. gezongen toneelspel; 45. ver-
tragingstoestel; 46. nachthemd; 51. waterkering; 53. droog en kaal; 54. weegtoestel; 55. strook; 56.
uiting van leedvermaak; 57. bladader; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. vertellen; 63. vis-
etende vogel; 66. licht slaapje; 67. cafébuffet; 69. Europeaan; 71. boomsoort; 73. binnenwater; 74. nijl-
reiger; 75. zuivelproduct; 78. reuzelslang; 80. licht geweer; 82. kilovolt (afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt

Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wij-
ken, van vervlogen tijden 
tot en met de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoor-
log. Met veel foto’s van 
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 2: 
Blijdorp, Bergpolder, 
Liskwartier

Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Met 
foto’s die een indruk geven van hoe Blij-
dorp, Bergpolder en Liskwartier er vroeger uitzagen en van de 
herbouw en aanleg van belangrijke wijzigingen in de stad. Met 
veel foto’s van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers 
en met een plattegrond van de 
wijken.

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

Fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken van 
vervlogen jaren tot in de 
naoorlogse tijd. De oudste 
opname is een unieke foto 
uit 1895 vn het Boerengat. Ver-
der foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog, van de gevolgen 
van het fatale bombardement in 1940 en de daaropvolgende 
wederopbouw. Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam door de tijd deel 5:
Crooswijk, Nieuw Crooswijk, Goudsewijk

Een fotoboek met beelden van 
de ontwikkeling van deze wij-
ken van vervlogen tijden tot 
na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de be-
kende Rotterdamse fotograaf 
Jan Roovers, die de wijken 
fotografeerde zoals ze eens waren, maar die ook veel opnames 
maakte van de herbouw van het door het bombardement getrof-
fen gedeelte. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 6:
Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk

Een fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken, van 
kort na 1900 tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 
Met veel foto’s van de be-
kende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers. 
Van de Zwartjanstraat tot het Zwaanshals en van de Noordsin-
gel tot de Schiekade. En nog veel meer natuurlijk. Een pareltje 
in deze serie, met haarscherpe platen.

Rotterdam door de tijd deel 7:
Overschie

Fotoboek dat de ontwikkeling 
van de buurten in de deelge-
meente Overschie laat zien, 
in verschillende stadia.. Met 
foto’s van de Delftse Schie, 
Rotterdamse Schie, Schiedamse Schie en Delfshavense 
Schie en omgeving. Maar ook Rotterdam The Hague Airport 
toen het nog gewoon ‘Zestienhoven’ werd genoemd en de 
woonwijken van Overschie, net als de volkstuincomplexen.
LET OP: NOG BEPERKT IN VOORRAAD!

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

Fotoboek over de ontwikke-
ling van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Je 
proeft de sfeer van het ver-
leden en ziet hoe de wijken 
van nu er vroeger uitzagen. 
Met plattegrond van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s 
van hoge kwaliteit. Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een 
onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg en voor 
een klein deel van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikke-
ling door en ontwikkelde een eigen identiteit.

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

€ 22,95 € 30,00
Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge

Een fotoboek over de 
ontwikkeling van Hil-
legersberg en Terbregge, 
van vervlogen jaren tot na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Aan de hand van vele 
zeldzame nog niet eerder gepubliceerde foto’s 
wordt de geschiedenis van ruim een eeuw Hillegersberg en 
Terbregge in beeld gebracht. Met plattegrond. En natuurlijk met 
aandacht voor de legende van de reuzin Hillegonda.

Rotterdam door de tijd deel 12:
Delfshaven, Bospolder, 
Tussendijken, Spangen

Een fotoboek over de ont-
wikkeling van Delfshaven, 
Bospolder, Tussendijken, 
Spangen, Het Witte Dorp 
en Oud-Mathenesse van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Met vele zeldzame en nog niet eerder 
gepubliceerde foto’s. Van de Westzeedijk tot de Schiedamseweg 
en van de Mathenesserdijk tot het Staringplein. En nog veel 
meer natuurlijk.

€ 22,95 € 22,95
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.

Ja, ik bestel:

Dinsdag 12 juli 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:  

Solingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 2 Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 3 Kralingen, Kralingseveer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 7 Overschie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €    30,00

Rotterdam door de tijd deel 10 Hillegersberg, Terbregge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, Spangen, 

Witte Dorp, Oud-Mathenesse    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 9 Kleiwegkwartier en Schiebroek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

UITVERKOCHT

€ 22,95
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